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“Acho que devemos fazer coisa proibida senão sufocamos. 

Mas sem sentimento de culpa e sim como aviso de que somos 

livres” (LISPECTOR, 2011). 



 

RESUMO 

 

Esse trabalho consiste na análise dos prontuários femininos do Hospital Psiquiátrico 

Pinel de Pirituba em São Paulo entre as décadas de 1929 a 1940, com o objetivo de 

investigar a maneira como as mulheres internadas sentiam-se culpadas e de que 

forma a sociedade em que viviam teve influência sobre suas emoções. Para isso são 

apresentados dez prontuários de mulheres contendo breves relatos dos psiquiatras 

e das próprias pacientes sobre suas vidas e os motivos de suas internações, as 

impressões médicas e as angústias e conflitos dessas mulheres.  Esse conjunto de 

documentos encontra-se no Arquivo Público do Estado de São Paulo, fotografados e 

transcritos neste trabalho, além dos jornais e fotografias da época utilizadas com a 

finalidade de contribuir para a contextualização da sociedade paulistana em que 

viviam essas pessoas. O trabalho de análise de nossa documentação sugere que a 

necessidade de organizar e moralizar a cidade no início do século XX abriu espaço 

para inauguração de diversos sanatórios e difusão do saber psiquiátrico como forma 

de moldar os comportamentos. Tendo influenciado na forma como essas mulheres 

lidavam com sua subjetividade e emoções. 

 

Palavras-chave: Psiquiatria. Culpa. Mulheres. Repressão. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

This work consists in analyzing the medical records of women of Pirituba Pinel 

Psychiatric Hospital in Sao Paulo between 1920 to 1940 with the objective of 

investigating how women admitted they felt guilty and how the society in which they 

lived had influence on your emotions. For it is presented charts of ten women 

containing brief reports of psychiatrists and patients about their ownlives and the 

reasons for their hospitalization, the medical impressions and anxieties and conflicts 

of these women. This set of documents are in the Public Archives of the State of São 

Paulo, photographed and transcribed this work, as well as newspapers and 

photographs of the time used for the purpose of contributing to the contextualization 

of Sao Paulo society where these people lived. The analysis work suggests that our 

documentation need to organize and moralize the city at the beginning of the 

twentieth century paved the way for the inauguration of several sanatoriums and 

diffusion of psychiatric knowledges a way to shape behavior. Having an influence on 

how these women coped with their emotions and subjectivity. 

 

Key words: Psychiatry.Guilt. Women. Repression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nossa relação com o sentimento de culpa vem de leituras da psicologia social 

e psicanálise. O interesse em aprofundar as pesquisas em relação ao sentimento de 

culpa e as mulheres durante a primeira metade do século XX, apareceu quando me 

questionava sobre a existência de conseqüências emocionais nas mulheres que se 

sujeitaram viver sob as sombras dos valores do conservadorismo burguês patriarcal. 

Será que a repressão sexual, as responsabilidades assumidas no lar e a imposição 

social do papel da mãe e esposa pesaram de alguma forma sobre as emoções? 

A explosão das manifestações histéricas, no final do século XIX e início do 

XX, assumiu caráter de denúncia aos modelos de representação do feminino. A 

atuação dos sintomas histéricos é um exemplo de como a angústia transformava-se 

em uma manifestação que se inscreve no corpo. Segundo Israel (1995, p. 146), 

“Quanto à resistência do sujeito, da histérica no caso presente, ela pode ser 

entendida como a resistência às forças de opressão”.  

 Se a histeria é pensada como forma de denuncia sob as imposições impostas 

às mulheres, essa estrutura social pode também ter sido responsável pela forma 

como as pessoas se auto culpam? E não era diferente da forma que se culpavam as 

pessoas em outras épocas, já que respondiam a outros tipos de leis?  

Pensamos que o discurso repressor da medicina, que impunha um ideal 

feminino e reprimia comportamentos fora do idealizado, teve alguma influência na 

culpabilização das mulheres como forma de controle e na maneira como elas 

passaram a se cobrar em relação a sua sexualidade, ao casamento etc. Pensamos 

sobre como uma organização social, ideologias e verdades de uma época podem 

influenciar a maneira de lidar com os sentimentos. 

A psicologia social, que se ocupa com as inter-relações sociais, e alguns 

autores da psicanálise que também refletem sobre o meio em que o homem está 

inserido e as conseqüências que esse meio provoca no seu comportamento, na sua 

maneira de agir e pensar, tratam o sentimento de culpa também como reflexo e 

respostas a repressões. Freud (1987) faz uma reflexão social de sua época, sobre 

como viver em civilização se torna tarefa árdua para as pessoas, pois elas têm que 

abdicar de vários desejos e prazeres para que a sociedade funcione. O autor diz 

ainda que a culpa representava o mesmo que o pecado para as religiões. Pecado 

que também é instituído, de acordo com o historiador Delumeau (1983), por 
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questões de controle, crítica e poder. O autor menciona que a Igreja institui a 

culpabilidade como forma de ajuste e controle dos fieis.  

Para Freud (1987) e Delumeau (1983), a culpa está ligada a uma entidade 

social e aparece como conseqüência de conflitos de indivíduos diante de um sistema 

repressor. Já o psiquiatra Boss (1977, p. 29) associa a culpa a uma causa direta as 

exigências e ordens:  

 

Essa série de imposições e exigências para a psicologia são causas 
principais de sentimentos de culpa. De imediato os sentimentos de culpa 
não podem ser distinguidos tão facilmente do medo de castigos. A igreja 
cristã ameaçava os fieis culposos com o diabo e o inferno. Nem se fala das 
obrigações que os povos atuais devem aos seus governos e as suas 
ideologias. Quanto medo de dano ou de aniquilação social ou até física é a 
raiz do seu agir correto e consciente de culpa?  

 

Finalmente, Marcuse (1955) e Chauí (1984) reforçam o debate entre 

repressão, sociedade e as necessidades de abrir mão dos nossos desejos em 

função da vida em grupo. Esses imperativos sociais serviram para todos, homens e 

mulheres, ambos tinham papeis bem definidos no início do século passado. Mas 

como nosso objetivo se concentra na culpabilidade feminina pensamos 

especificamente na imposição de um ideal feminino que, de acordo com a medicina 

do século XX, estava eternamente inscrito em sua natureza. Aos olhos dessa cultura 

a mulher estava destinada a ser mãe, não apenas no sentido biológico da palavra, 

mas no sentido de ser a mãe ideal, uma boa mãe.  

Badinter (1981) diz que essas qualidades femininas foram forjadas pela 

cultura que determina o comportamento feminino e direciona seus desejos. Para o 

autor:  

 

Os valores de uma sociedade são por vezes tão imperiosos que têm um 
peso incalculável sobre nossos desejos. Por que não poderíamos admitir 
que, quando não valorizado por uma sociedade, o amor materno não é mais 
necessariamente desejo feminino? (BADINTER, 1981, p. 16). 

 

Não sentia culpa a mulher submetida às novas imposições da vida moderna, 

que proporciona e aparenta oferecer liberdade, controla e nega a liberdade de 

escolha e desejo dos indivíduos? Além dessas questões conceituais nos 

deparávamos com dificuldades operacionais: com que tipo de fontes podia 

trabalhar? Onde estariam os registros desses sentimentos de culpa, porque as 

mulheres nessa determinada época se culpavam? 
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Procuramos nos meios de comunicação direcionados ao público feminino, nas 

sessões de cartas de leitoras, enfim terminei encontrando, em meio a matérias e 

reportagens os discursos culpabilizadores. Entre imposições que ditavam a moda, a 

sexualidade e o comportamento, apontando o que era certo ou errado, arrumavam 

vítimas e responsáveis. As revistas idealizavam a figura feminina e expunham ali 

todo tipo de novidade em relação à saúde e educação. O que havia de mais 

moderno não só no cuidado com os filhos, mas com o próprio corpo e a moda, o que 

era certo ou errado em termos de postura e comportamento.  

Mas não havia nada nas revistas que denunciassem as posturas das 

mulheres que consumiam esse tipo de informação, qual a reação delas em torno 

dessas imposições culturais. O que pude notar é que boa parte do conteúdo das 

revistas era fundamentado nas teorias da medicina em relação à sexualidade, ao 

corpo e o comportamento das mulheres. O discurso médico embasado nos estudos 

organicistas definia o papel social da mulher. Seu o corpo era o símbolo da 

reprodução, ela era necessariamente mãe. Se sua estrutura corporal era mais 

delicada que a do homem era porque a mulher era naturalmente frágil e assim por 

diante. 

Em nosso recorte temporal, a figura do médico possuía autoridade, autonomia 

do Estado e da sociedade para impor regras de comportamento. Se existia uma 

instituição que ajudava a construir os valores morais da sociedade moderna, essa 

era a medicina. De fato as relações entre as pessoas e os médicos se aproximavam, 

era o novo padre, era nele que as famílias modernas confiavam suas intimidade aos 

moldes das confissões. E se existia uma figura dentro da medicina mais indicada 

para lidar com problemas de intimidade era representada pelo psiquiatra.  

Por mais que a psiquiatria fosse organicista e não existisse um interesse 

imediato pela subjetividade do louco, eram aos psiquiatras que se relatava os 

hábitos dos pacientes. Foi pesquisando sobre o assunto que cheguei até os 

prontuários do Hospital Pinel de Pirituba e neles encontramos, não só pequenos 

detalhes de algumas mulheres internadas ali, mas minunciosas descrições sobre 

suas vidas, suas angústias, receios e culpas. 

Ao usar as fontes de um hospital psiquiátrico escolhemos o discurso da 

psiquiatria em torno da mulher como forma de opressão de desejos, imposição de 

valores e hábitos. Utilizamos uma bibliografia psiquiátrica do período escolhido para 

nossa temática, principalmente Pacheco e Silva (1926, 1933, 1936, 1940, 1950), 



 12 

médico e diretor do Pinel. Autores que pensaram a psiquiatria de forma histórica 

como Pessotti (1996) ou de forma crítica como Foucault (2007). Além desses, outros 

autores como Colucci (2008), Cunha (1988) e Heilborn (1992) foram importantes 

para pensar a loucura e suas manifestações, seja como forma de doença ou no 

sentido da construção da revolta.  

Durante o período escolhido para esta pesquisa, foi delicado separar o 

conhecimento médico entre suas disciplinas, até porque a própria psiquiatria tinha 

influências da eugênia e do movimento higienista. Algumas vezes uma usava o 

conhecimento da outra para construir suas verdades. Era um momento em que o 

país enxergava uma necessidade de se tornar além de tudo saudável, não só 

fisicamente como moralmente. Os médicos de toda parte pareciam empenhados em 

trazer uma solução principalmente social. 

A eugenia passou a representar uma solução capaz de evitar crise da 

degeneração da população. Pensava-se em emancipar as aptidões raciais 

brasileiras, representada pela elite educada. Ela se preocupava com os perigos da 

população negra e mulata a quem enxergava como degenerados, ociosos, 

ignorantes, indisciplinados e doentes. Passou então a existir uma preocupação com 

a reprodução desse contingente populacional para evitar a transmissão da 

conformação hereditária. Dessa forma o gênero se torna um elemento crucial da 

eugenia, assim como preocupações no controle da sexualidade e casamento. O 

discurso psiquiátrico adota as teorias eugênicas para definir os limites entre 

comportamentos sexuais normais ou insanos e definir os papeis dos membros de 

cada família prescrevendo a loucura para aos que se negavam, por algum motivo, 

representa-lo.  

Os higienistas preocupavam-se com o crescimento da cidade e a 

precariedade das condições sanitárias que não acompanhavam o ritmo da 

urbanização. Além do mais, precisavam reeducar a população e promover hábitos 

sadios, fazer com que as pessoas ficassem longe de vícios, de doenças 

sexualmente transmissíveis e mantivessem suas casas higienizadas. Para os 

higienistas (visão médico-sanitarista), o fator da causa da doença era o indivíduo, 

sendo, por isso, necessária à formação de uma consciência individual sanitária que 

era adquirida a partir de um processo educacional permanente (COLUCCI, 2008). O 

objetivo era converter o sujeito da cidade a uma nova ordem urbana, estruturada nos 

modelos das elites, onde essas famílias, suas moradias e seus hábitos serviam de 
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inspiração. As conclusões higienistas são as bases para fundamentação da 

necessidade de instauração dos sanatórios na cidade, e os hábitos, o ritmo da 

cidade e as mazelas poderiam ser as causas de degeneração psíquica. Um lugar 

como o hospício, isolava o louco e restaurava a ordem perdida. 

Se a eugenia e a higiene restauravam a ordem externa e a psiquiatria 

higienizava as mentalidades era conveniente chama-las, na época de higiene 

mental. Achamos necessário um esclarecimento geral sobre eugenia e higienismo, 

porque em algum momento adiante vai ser necessário falar sobre o assunto, uma 

vez que o pensamento psiquiátrico, nesse período, teve bastante influência dessas 

duas disciplinas.  

Nesse contexto, de preocupações sanitárias, urbanas e sociais, foram 

inaugurados os principais Hospitais Psiquiátricos da cidade, o Juqueri em 1898 e o 

Pinel em 1929. Isolar os loucos em locais estruturalmente preparados para recebê-

los era prática fundamental da psiquiatria, primeiro porque a ordem e a disciplina 

daquele espaço resgatariam a ordem psíquica perdida, segundo, porque 

proporcionava o contato direto com o médico e viabilizava o controle sobre esses 

cidadãos. Essa ordem mental tinha a ver com o resgate de hábitos sadios, e o que 

se entendia como loucura eram os desvios morais e comportamentos fora da 

natureza característica de cada gênero. A higiene mental agregava valores no 

sentido de propor uma regeneração do indivíduo e estimular medidas preventivas 

aos desvios mentais.  

Para discutir as relações da eugenia, com o discurso sobre gênero da 

psiquiatria, achamos importante usar em nossa bibliografia obras de Stepan (2005)1. 

Além de discorrer sobre a chegada do movimento eugênico no país e os moldes que 

este tomou, passa rapidamente por suas relações com o gênero feminino, suas 

conseqüências e influências nos pensamentos das ligas de Higiene-Mental. Costa 

(1989, 1999) é importante no sentido das proporções organizadoras e normativas 

que tomou a medicina e psiquiatria na cidade, famílias e mulheres. 

                                                 
1 Nancy Stepan é professora de historia da ciência e da medicina na Universidade de Columbia 

(Nova York, EUA) e sua obra tem contribuído para uma série de trabalhos produzidos no Brasil e na 
América Latina, especialmente no campo da história das ciências, da medicina e da saúde pública. 
O livro: A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina, serviu de referência neste 
trabalho para discutir o papel da medicina eugênica e sua influência nos papeis de gênero e o 
artigo: Eugenia no Brasil (1917-1940) para entender seus aspectos exclusivamente no Brasil  



 14 

Mattos (2003)2, reflete a relação de gênero com a medicina, a medicalização, 

domesticação da mulher e a relação com o corpo, entre muitos outros 

pesquisadores que me deram base bibliográfica para entender melhor como 

funcionaram as medidas psiquiátricas, suas relações com a população e a cidade. 

Outros autores foram de fundamental importância para pensar a cidade de 

São Paulo como palco para todos esses acontecimentos. Ribeiro (1996)3, 

contextualiza os acontecimentos que levaram a necessidade de urbanizar e sanear 

a cidade no início dos anos de 1900 falando um pouco de economia e das políticas 

sanitárias. Avelino (2008) apresentou as mudanças pela qual passou a cidade de 

São Paulo e sua importância para as representações sociais com a chegada das 

políticas de saúde pública. A autora fala sobre as atividades eugênicas que 

excediam a esfera pública e se relacionavam com o Estado visando mudanças nos 

costumes sociais. Outros textos como Gonçalves (2010) e Marques Sales (2010) 

completam o contexto econômico e as propagandas educativas em saúde, 

respectivamente. Estes autores nos instrumentalizaram com bases importantes para 

entender as necessidades de instalações de Sanatórios na cidade, locais onde 

psiquiatras podiam isolar os indivíduos degenerados sem que fossem de fato 

criminosos.  

A escolha pela cidade de São Paulo se deve pela grande transformação pela 

qual ela passava no período e pela necessidade de tornar-se civilizada 

urgentemente. No início do século XX até 1940 o Brasil, especificamente a cidade 

de São Paulo passava por profundas mudanças sociais e políticas por conta de sua 

industrialização tardia e dependente, pela urbanização e por uma maciça imigração 

européia. Tudo isso ocorria simultaneamente e em uma velocidade necessária para 

poder acompanhar os padrões europeus. Nos outros lugares do mundo essas 

mudanças estiveram associadas a medidas de saúde pública.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Em: Delineando corpos: as representações do feminino e do masculino no discurso médico, a 
autora expõe a categorização dos corpos femininos e masculinos a partir do discurso médico 
baseado na naturalidade de suas estruturas. 

3
 Doutora em história Econômica, a autora centra-se no estudo das políticas públicas de saúde em 
São Paulo na Primeira República, destacando temas como a imigração, trabalho, miséria e 
promiscuidade. 
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A política adotada pelo Estado Novo na década de 1930, estendendo o poder 

do Estado para gerenciar e controlar grupos socialmente problemáticos, a 

preocupação em desenvolver uma política nacionalista voltada para as idéias de 

identidade, raça e unidade social, é um contexto exemplar de como as idéias sobre 

eugenia podem e de fato entrelaçaram as políticas públicas do país neste período. O 

gênero se tornava elemento crucial desse discurso porque era pela procriação que 

ocorriam as modificações e a transmissão da conformação hereditária das gerações 

futuras. Tendo em vista que o papel social da mulher era a reprodução, muitas 

políticas eugênicas concentravam-se nelas.  

De acordo com Couto (1994a, p. 53): 

 

A psiquiatria brasileira foi acentuadamente influenciada pelas idéias 
eugenistas, tento transformado os limites da normalidade em parâmetros da 
saúde social que devia ser defendida da degeneração. Enquanto 
instrumento de controle da sociedade, atuou sensivelmente também nas 
relações de gênero.  

 

A educação feminina tornava-se ponto chave para a medicina, pois através 

dela pretendia-se o aperfeiçoamento físico e moral da mulher, da mãe e das futuras 

gerações do país. Para Mattos (2003, p. 110). “A ‟nova mulher‟, submetida à tutela 

médica, além de se constituir como agente familiar da higiene moral, tornava-se o 

baluarte da moral da sociedade. Dessa forma, as normas médicas deviam ser 

transmitidas pelas mães às filhas”. Nunes (2000) afirma que em função desse novo 

lugar social que a mulher devia ocupar, vão sendo construídos uma série de valores 

dedicados a mulher, inclusive o mito maternal. Rago (1987, p. 82) concorda e 

menciona que:  

 

Ergue-se os pilares do mito da maternidade. Identificada à religiosa ou 
mesmo considerada como santa à imagem de Maria, a mãe será totalmente 
dessexualizada e purificada, ainda mais que, ao contrário da mulher 
sensual, pecadora e principalmente a prostituta será associada ao mal. 

 

Essas formulações sobre os aspectos das mulheres vão tomar caminhos 

diversos de acordo com as necessidades e momentos em que vive cada sociedade. 

As mensagens da medicina e da Igreja Católica foram sempre ambíguas e tomaram 

diversas interpretações no mundo. No Brasil ela teve diferentes atuações e 

interpretações na primeira metade do século XX, dependendo da interação entre 

fatores políticos, sociais, religiosos e outros. Stepan (2005, p. 75) menciona que 
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“Como, durante a nossa história, as ciências se disfarçam de desinteressadas em 

assuntos políticos, porém, delas derivam conclusões altamente politizadas que 

ganham destaque pela suposição de que se baseia em conhecimento neutro”. Os 

significados de gênero na psiquiatria também dependem da direção dos olhares.  

A ambigüidade dos discursos direcionados às mulheres propiciava diversas 

interpretações, moldava e confundia suas noções e limites. O duplo era 

representado de um lado pela imagem imaculada e dessexualizada da mãe, e do 

outro lado estava a mulher sedutora, sexualmente ativa que destrói famílias e a 

moral da sociedade. Ao mesmo tempo em que a mulher devia ter sexualidade, esta 

devia ser contida a propósito da reprodução, a mulher tinha o dever de seduzir o 

homem, mas até o limite do não vulgar, devia ser mãe e esposa, forte e frágil e 

assim por diante. 

Ao mesmo tempo em que o Estado, a medicina e a Igreja enaltecem esse 

novo papel feminino e glorificam as mães, subtraem os seus desejos, sua liberdade 

e escolhas. O Duplo Nó, no título da Dissertação se refere a uma expressão que 

encontramos em Chauí (1984). A autora explica que: 

 

a expressão consiste em afirmar e negar, proibir e consentir alguma coisa 
ao mesmo tempo (os lógicos afirmam que o duplo nó conduz a 
impossibilidade da decisão, os psiquiatras o consideram causa maior da 
esquizofrenia e os anti-psiquiatras os consideram como  a prática típica da 
família e da ciência médica) (CHAUÍ, 1984, p. 207).  

 

Essa ambigüidade movimenta novos valores sobre o sexo feminino, já que ele 

pode assumir diferentes formas. Em cada época da história delimitou-se um padrão 

sobre o feminino e este vem sendo articulado a outros discursos. As diferentes 

formas estão associadas à história de juízo de valor, noção de verdade. Segundo 

Nunes (2000, p. 66):  

 

A mulher tanto pode ser anjo ou demônio, santa ou prostituta. Por ser 
menos racional, estaria disposta a imprevistos emocionais ameaçadores. A 
mãe como responsável pela educação dos filhos passa a ser responsável 
pela morte, saúde e comportamento deles, uma mãe desequilibrada seria 

responsável por filhos desequilibrados.  
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A construção de valores fundados no gênero feminino, já tinha sido 

estabelecida pela religião e posteriormente corroborada pela medicina. Para Nunes 

(2000) a Igreja católica absolve a mulher impura, pecadora e mais propensa a 

tentações, inscrita no mito de Eva. Depois, como uma redenção de seus pecados 

originais, a conduz para mais próxima da figura de Maria. Para a autora: 

 

O catolicismo do século XIX se escreve no feminino, numa impressionante 
inversão dos valores que marcam sua história. A cultura católica 
fundamenta a valorização do papel materno nos comportamentos de uma 
piedade sentimental típico da devoção feminina. A maternidade da Virgem 
apagou o pecado de Eva (NUNES, 2000, p. 66-67). 

 

O discurso médico muitas vezes concorda com o religioso. Para a medicina o 

papel da mãe de certa forma é sagrado e visto com um dom recebido, faz parte de 

sua natureza como mulher, amarrando-a no duplo nó, deixando-a sem escolha. Ela 

deve estar pronta para ser forte, firme e guerreira do lar, mas ao mesmo tempo 

delicada, sensível e gentil. Como conclama o psiquiatra Pacheco e Silva (1933, p. 4) 

em discurso às mulheres de São Paulo: “A apurada sensibilidade que caracteriza o 

vosso sexo já vos advertiu do perigo e já vos fez compreender a delicadeza da 

missão que vos está reservada. Destes com o vosso exemplo, com o vosso civismo, 

provas inconcussas de que sois capazes de enfrentar as situações mais sombrias”.  

O Duplo Nó aparece no sentido de afirmar e negar, tolhendo a possibilidade 

do indivíduo de tomar decisões baseados em seus desejos. O discurso psiquiátrico 

torna-se contraditório e confuso quando tenta delimitar qualidades inerentes a todas 

as mulheres. Fala-se da força, da capacidade de enfrentar obstáculos sombrios e da 

delicadeza e incapacidade da mulher para a atividade. Enaltece seu papel social 

como mãe, como responsável pelos futuros cidadãos do país, mas a limita as 

fronteiras do lar. A psiquiatria clássica era organicista e percebia a loucura como 

reação a conduta regular e normal que devia ter um indivíduo de cada gênero, 

impondo regras e autorizando os médicos a influir na vida das pessoas. 

A anti-psiquiatria que Chauí (1984) se refere foi um movimento, como dito por 

Foucault (2007), que veio contrapor essas afirmações da psiquiatria. A intenção era 

mudar o tratamento, social e científico dado ao louco, mudar a relação de poder que 

o médico tinha sob o paciente, acabar com o isolamento e não categorizar 

biologicamente as pessoas ou a loucura. 



 18 

De acordo com a psiquiatria clássica, com cujo discurso vamos trabalhar, as 

regras estabelecidas, quando violadas, eram sinais de insanidade e esse indivíduo 

deveria ser tratado. “Quando a mulher não era enquadrada no modelo „ideal‟ podia 

não só ser classificada como degenerada, devido seu caráter desviante, mas 

também ser vítima de um desequilíbrio emocional resultado das contradições de 

papel social que lhe eram impostas” (COUTO, 1994b, p. 169). A medicina teve um 

papel importante na construção, na disciplina e no adestramento desses corpos e 

mentes. Pessoas saudáveis significavam uma nação saudável pronta para progredir, 

por esse motivo esse discurso penetrava no cotidiano através dos meios de 

comunicação e propagandas de saúde pública. Na cidade de São Paulo, assim 

como em várias outras cidades que estavam se urbanizando nas primeiras décadas 

do século XX, as ações médicas foram bastante intensas.  

A psiquiatria teve um papel importantíssimo nesse aspecto, pois sua cartilha 

era um comportamento adequado e podia atestar a capacidade das pessoas de 

viver em sociedade. Já em 1930, o médico psiquiatra Carlos Antônio Pacheco e 

Silva assumia a direção da Assistência Geral aos psicopatas do Estado de São 

Paulo e no mesmo ano foi acrescido ao órgão a capacidade de socorrer as pessoas 

que apresentassem distúrbios psíquicos e também organizar a profilaxia das 

moléstias nervosas e mentais (PACHECO E SILVA, 1936).  

Era bastante comum nesse período a internação e isolamento de pessoas 

nos sanatórios da cidade, não é a toa que em dado momento, especificamente o 

Juqueri, passou por um momento de superlotação. O psiquiatra, autorizado a isolar 

as pessoas nos sanatórios, se estabelecia como figura de poder e atuava tanto no 

espaço público como no privado e o seu conhecimento o autorizava a penetrar no 

ambiente familiar. Tais iniciativas estabeleciam uma rede de espaço de intervenção 

na vida privada em prol do bom comportamento no espaço público também. De 

acordo com Stephanou (1998), é importante salientar como os discursos médicos 

foram constitutivos da subjetividade moderna, o modo pelo qual os indivíduos são 

levados a dar sentido e valor a suas condutas, deveres, sensibilidades e 

expectativas, como sujeitos de urbanidade e civilidade.  

Esses discursos moralizadores e normatizantes são fundamentais na temática 

de nosso trabalho, no sentido de que por suas vias foram estigmatizados um 

turbilhão de sentimentos e emoções nas mulheres que vivenciaram esse período. 

Couto (1994b) estudou a relação do discurso eugenista, em defesa da sociedade, e 
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o que se entendia por loucura no início do século XX. A autora comenta que existia 

uma responsabilidade e admissão de culpa. 

 

Podemos afirmar que o discurso eugenista atuou sobre a sociedade, 
fazendo parte da trama cotidiana das mulheres que construíram suas 
identidades pessoais através de referenciais sócio-comportamentais, que 
atribuíram grande responsabilidade às mães, as quais deveriam cuidar dos 
seus filhos de maneira extremada, assumindo a culpa dos fracassos de sua 
prole (COUTO, 1994b, p. 91).  

 

A psiquiatria exaltava esse novo papel da mulher como atuante na sociedade, 

mesmo que no âmbito privado, sendo responsável pela educação, pela saúde do 

futuro cidadão e pela instituição familiar. Na mesma conferência realizada no salão 

do Clube Comercial, sob o patrocínio da associação cívica feminina, em 29 de abril 

de 1933, o Dr. Pacheco e Silva (1933, p. 4) convoca as mulheres:  

 

Da vossa ação, da vossa sagacidade, da vossa ternura e ao mesmo tempo 
da vossa energia e da vossa autoridade muito depende o nosso destino 
nesse momento tão grave da vida brasileira. A apurada sensibilidade que 
caracteriza o vosso sexo já vos advertiu do perigo e já vos está reservada. 

 

O material teórico sobre estudos de gênero e sua relação com a medicina é 

bastante extenso. A bibliografia usada, até o momento, foi de grande ajuda para 

realização desta pesquisa. Medicina e família, regulação do corpo feminino, a 

circulação da mulher no espaço urbano, enfim, uma série de trabalhos que ajudaram 

a direcionar nosso olhar mais a fundo. Porém, pouco encontrei sobre o efeito que 

todas essas representações pudessem ter causado ao comportamento e emoções 

de mulheres que por motivos ditos científicos foram internas em hospitais 

psiquiátricos.  

Fica bastante clara a conotação do poder e da repressão que a medicina 

impôs nas relações de gênero, porém nem toda forma de poder é excludente ou 

recriminadora, ele produz verdades que são aceitas por alguns. É possível que 

muitas mulheres tenham visto essa nova verdade de forma positiva e talvez, pelo 

fato de aceitá-la, tenham se culpabilizado por não atingir as expectativas. 
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 Assim como Couto (1994b), Costa (1999, p. 258) aborda superficialmente o 

tema quando diz que:  

 

a culpabilização da mulher foi uma faceta importante na sua relação com a 
higiene. É provável que a mulher de elite estivesse tendo, pela primeira vez, 
conhecimento de que não sabia cuidar dos filhos. A mãe deveria 
amamentar porque esta tarefa, além da proteção a vida das crianças, 
regulava a vida da mulher. A mãe que não amamentava isentava-se, 
automaticamente, de uma ocupação indispensável à redefinição de seu 
lugar no universo disciplinar.  

 

Colucci (2008) comenta que as verdades higiênicas levaram a mulher a 

cumprir um papel de mãe por um determinismo biológico, que a condicionava a 

cumprir um papel social. A autora continua seu pensamento mencionando que: 

 

Na tentativa de generalização desse padrão de „boa mãe‟ os sanitaristas 
apontavam como crimes contra saúde pública a prática de saberes de cura 
que escapavam ao controle da medicina sanitária, inspirando temores, 
receios, medos e desconfianças que antes não existiam (COLUCCI, 2008, 
p. 87).  

 

Nossos questionamentos são no sentido das causas e conseqüências sobre a 

relação da medicina com a mulher. Pensamos que toda essa responsabilidade 

depositada sobre o feminino foram responsáveis por uma série de sensações, o 

próprio tema da culpabilidade e a relação que as mulheres tinham com o discurso 

médico não era o objetivo principal de nenhum desses autores.  

Quanto ao elemento central deste trabalho - o foco da psiquiatria na mulher e 

a culpa – outros autores são importantes na descrição do papel do gênero feminino. 

Primeiro destacamos as idéias de Nunes (2000), por mostrar como o conceito de 

feminilidade se formou através dos estudos de anatomia e como estes se tornaram 

fundamentais para estabelecer o ideal materno e domesticar a mulher. Badinter 

(1981) que trabalha a manipulação dos desejos femininos e a instituição do mito do 

amor maternal, conceitos importantes para entender, na consulta aos nossos 

prontuários, os conflitos entre os desejos e vontades das mulheres e o porquê se 

reprimirem e se culparem. 

Trabalharemos, em um dos capítulos, a linha tênue que separa o saber 

médico dos preceitos religiosos. Essa ligação nos parece importante para a 

compreensão de uma possível associação entre pecado/culpa, castigo/doença e 
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ainda, como pensou Couto (1994b), a ligação entre as duas instituições como forma 

de influência e legitimação perante o Estado. Para a autora: 

 

A medicina utilizou as bases de um saber já utilizado pela igreja para 
legitimar sua ligação com o Estado, fato que possibilitou a participação do 
médico nas estruturas do poder. O cientifismo normatizador, estava a muito 
ligado à religião estabelecendo rígidos limites para a atuação feminina, só 
viável através da maternidade (COUTO, 1994b, p. 53).  

 

Nosso questionamento vai até o quanto as verdades científicas da psiquiatria, 

o discurso normatizador, as responsabilidades que estes atribuíam as mulheres, a 

moral cobrada pelos mesmos e a aceitação destas foram importantes para instituir 

idéias de culpabilidade. Afunilando ainda mais este recorte, pretendemos nos 

concentrar em figuras femininas da elite burguesa paulistana onde o discurso 

médico era fundamentado pelas noções e normas desta parcela social, suas 

concepções por questões práticas e econômicas só podiam ser atendidas por 

mulheres que podiam se dedicar exclusivamente ao lar e a família. 

Chegamos às mulheres da elite paulistana através dos prontuários de 

internação do sanatório particular Pinel de Pirituba que abrigava pessoas de famílias 

abastadas que tinham condições de pagar o valor cobrado pela internação. 

Couto (1994a), que trabalhou a relação de eugenia, loucura e o gênero 

feminino, acentua o fato de existirem auto-internações. Segundo a autora:  

 

O sanatório de Pinel de Pirituba, criado dentro do princípio ordenador do 
espaço urbano, mostrou não apenas a visão médica sobre as pacientes, 
mas também os valores sociais introjetados pelas mesmas. Assim como 
algumas pacientes se internavam em busca de apoio médico, outras eram 
internadas pelos familiares (COUTO, 1994a, p. 57).  

 

Eram mulheres já adultas, com idades entre 20 a 50 anos, casadas ou 

solteiras, que eram internadas na maioria das vezes porque sua conduta já não 

condizia com a conduta normal esperada de uma filha, esposa ou mãe de família. 

Eram causas como excesso de trabalho, problemas com a maternidade, 

pensamentos místicos, irritabilidade com a família, questões amorosas, sexualidade, 

abalos morais, independência etc. Procuramos entender a relação da psiquiatria e a 

condição feminina, a forma de acolhimento nessa instituição, o tratamento, o 

diagnóstico e as reações dessas mulheres diante dos conflitos principalmente 

porque se sentiam culpadas. 
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Os prontuários estão disponíveis no Arquivo do Estado de São Paulo e 

contam com avaliações físicas, mentais, breves entrevistas com familiares e 

pacientes. Alguns ainda dispõem de cartas de pacientes retidas pela direção da 

casa. Os documentos consultados datam de 1929 a 1944, época em que o sanatório 

passou para as mãos do Estado. Os prontuários que usamos neste trabalho refletem 

o grau de instrução, poder aquisitivo e finalmente, as idéias de culpabilidade 

incutidas no pensamento dessas mulheres que aparecem nos momentos em que 

cada caso é descrito ou no depoimento das mesmas. Em um dos prontuários, 

determinada paciente relata que a culpa é sua, pois o seu leite devia estar 

envenenado e era a causa do adoecimento de seu filho, e desde então tenta 

suicídio. Em outros casos relatam idéias e sentimentos persecutórios, auto-

acusacões, castigos, reconhecimentos de não se sentirem dignas ou culpadas por 

alguma questão. 

Foram selecionados os prontuários de mulheres que deram entrada no 

sanatório junto a acompanhantes da família sem resistência a internação e algumas 

vezes consentindo com a mesma. Esse primeiro critério se deve a hipótese de que o 

consentimento da internação era um fator atenuante ao conformismo e aceitação de 

sua condição mental. Os psiquiatras colocavam nos prontuários a maneira como as 

pacientes reagiam ao processo de internamento, algumas resistiam e ficavam 

agressivas, outras aceitavam bem e algumas, ainda procuravam se internar. 

Com idades entre 20 e 50 anos, casadas ou solteiras residentes no Estado de 

São Paulo deram entrada no sanatório junto a acompanhantes da família. Ali 

permaneceram por tempos variados entre meses e anos, algumas tendo sido 

retiradas ou obtendo alta e por vezes voltando a se internar. O segundo critério foi 

selecionar aquelas que se encontravam ali por expressarem as suas angústias, 

preocupações e medos pelo fato de não se encaixarem no modelo do que era ser 

mulher naquele momento e sentirem remorso ou culpas por isso. Seguindo esses 

critérios foram selecionados 10 prontuários de mulheres que foram internadas no 

Pinel entre os anos de 1929 a 1940. 

Tomamos o cuidado durante a pesquisa, de preservar o anonimato das 

mulheres que iremos nos referir. Ao trabalharmos idéias de culpabilidade focamos 

nas mulheres lidas nos prontuários, que de certa forma se deixaram fragilizar ao 

aceitarem um estilo de vida por acharem que, se fossem exercer contravenção a 

uma ordem, a uma moral constituída, fossem penalizadas ou estivessem rejeitando 
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o papel a que foram destinadas. Algumas angústias que eram transmitidas aos 

psiquiatras, como em um caso onde a paciente acha que possui imaginação doentia, 

tinha relação com a sexualidade? Isso era relatado pelos médicos e enfermeiros 

como um acentuado erotismo. Outra tinha grande receio de ser acusada de falta e 

achava que devia ser castigada. E falta era a falha nos cuidados com os seus, uma 

vez que conforme expressado pelo médico, um filho seu é falecido. 

É presumido que essas mulheres freqüentavam o espaço público reservado a 

elas, pois conforme relatado nos prontuários, algumas frequentaram a escola normal 

para formação de futuras educadoras, vindas de famílias que podiam bancar a 

internação neste hospital particular. A descrição física e sua aparência também são 

descrita nos prontuários e algumas já tinham passaram, inclusive, por cirurgias 

estéticas.  

Todas essas mulheres viviam na cidade de São Paulo, que passava por 

grande transformação e pela necessidade de tornar-se civilizada urgentemente. Em 

vários lugares do mundo a idéia de civilidade, nacionalidade, urbanização e 

regeneração estiveram ligadas ao surgimento das idéias eugênicas, de higiene e da 

psiquiatria. Em todo Brasil esse pensamento teve seu auge no período do Estado 

Novo e em São Paulo foi fundada a primeira Sociedade Eugênica e as ligas de 

Higiene Mental. Foram construídos os hospitais psiquiátricos de Franco da Rocha, 

Juqueri e finamente inaugurado em um de dezembro de 1929 o Pinel de Pirituba. 

Por esse motivo, e principalmente pelo fato de nossos prontuários serem da 

mesma época, fechamos o recorte temporal entre as décadas de 1929 a 1940. 

Mesmo sabendo que o movimento sanitarista e higienista já existiam há décadas e 

que as idéias sobre eugenia já eram bem conhecidas na cidade de São Paulo em 

1920, ano da inauguração da Sociedade Eugênica, o espaço de tempo é 

exatamente o momento no qual, acreditamos, existiu uma necessidade para 

aumento das instituições psiquiátricas, devido não só as superlotações como 

também pela comunhão das ideologias políticas e científicas.  

Encontrar os prontuários foi um ponto chave, um momento que deu 

possibilidade a pesquisa e ao trabalho, uma vez que consideramos aqueles papéis 

já amarelados como parte importante da vida daquelas pessoas. A partir deles 

fomos buscar mais sobre suas vidas, em que lugar viviam, como viviam e porque 

foram parar ali. Questões essas que nos levaram as outras fontes em busca de 

respostas, junto aos livros de teoria psiquiátrica e jornais da época. Esse diálogo é o 
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que me atrai pela história, principalmente a história social, do comportamento, dos 

hábitos, da maneira como as pessoas se organizavam na sociedade dependendo da 

época em que viviam, e enfim tentar descobrir a maneira como desabrocham certos 

sentimentos e valores que também dependem de uma série de fatores sociais.  

Depois do acesso a um universo de possibilidades, descobrimos várias 

temáticas que me interessavam mais ainda, em que esses sentimentos e valores 

podiam ser contados. Sabemos que muito já foi dito sobre como a mulher foi 

vitimizada e tida como excluída pelo discurso normatizador da medicina. Mas pouco 

se investigou sobre as conseqüências que essas ações tiveram sobre as 

subjetividades. 

Muito se sabe daquelas que lutaram atrás de direitos e tiveram lugar de 

destaque e independência pessoal em uma época onde o contexto era 

desencorajador. Sabemos exatamente porque essas mulheres tiveram voz e 

deixaram rastros que tornaram suas histórias acessíveis. Mas quase nada sobrou 

daquelas que silenciaram e amarguraram faltas e culpas reminiscentes de 

cobranças que não podiam ser atendidas. Vez ou outra ainda aparece em revistas 

da atualidade à culpa que a mulher contemporânea sente ao se dividir entre a casa 

e sua vida profissional, pelo fato de não poder estar junto aos filhos e exercer uma 

maternidade ideal. 

Badinter (1981) coloca que essa sensação de culpa está associada ao papel 

de boa mãe e as responsabilidades maternas, a partir do momento em que a 

maternidade adquire um outro significado, quando a mulher passa a não só ter que 

zelar pela saúde da prole como deve se responsabilizar pela sua educação. De 

acordo com Badinter (1981, p. 238):  

 

A mulher, enclausurada em seu papel de mãe, não mais poderá evitá-lo sob 
pena de condenação moral. Em meio a tanta responsabilidade, surgiu a 
culpa como forma de condenação às que não podiam realizar o papel de 
mãe com perfeição. Aquelas que por algum motivo se distanciassem do 
modelo "ideal" de mãe poderiam ser acusadas de egoísmo, maldade e 
desequilíbrio.  

 

Após a introdução, em um segundo, capitulo iremos contextualizar as 

transformações por quais passava a cidade, o papel da psiquiatria e as soluções que 

esse discurso trouxe para a modernização da cidade, respostas aos conflitos sociais 

pelas quais passava São Paulo em pleno crescimento econômico e rápida 
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urbanização. As necessidades de um espaço físico para isolar pessoas da 

sociedade, que tipo de gente e o que determinava quem deveria freqüentar os 

sanatórios, ou seja, qual o papel da psiquiatria naquele momento e o lugar que ela 

ocupava na cidade e nas mentalidades. Finalmente, a partir dos prontuários, 

mostram como a visão organicista determinava a sanidade de uma mulher, os 

limites do seu corpo e de sua sexualidade. A relação do pudor, da repressão e da 

culpa.  

No terceiro capítulo, discutiremos os exames, os questionários e o 

interrogatório do psiquiatra como pré-julgamento no diagnóstico da loucura. O que 

determinava a sanidade de uma mulher o que era determinado como hábitos 

normais para as moças e mulheres, sua relação com o discurso médico e o que se 

esperava delas. Como a medicina e a psiquiatria definiam a naturalidade do ser 

mulher, as expectativas em relação à subjetividade feminina, as cobranças exercida 

sobre essas condições. A relação desse discurso com a religião católica que 

exaltava o medo do pecado e da culpa.  

Finalmente no quarto e quinto, com base nos primeiros, pudemos refletir 

sobre ciência e religião, exclusão, redenção e culpa. A condição da mulher, seu 

papel na sociedade, as responsabilidade enquanto mãe e esposa, as cobranças, 

condenação moral vivida por elas, os sentimentos de culpa pelas faltas, a 

necessidade de castigo por terem se distanciado daquilo que diziam ser natural ao 

seu sexo. O medo da liberdade, das críticas e acusações. O medo de não exercer o 

papel da mãe ideal, o céu e inferno vivido durante o internamento como forma de 

redenção.  
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2 AS PAREDES DO HOSPÍCIO: OS LIMITES DO ESPAÇO E DO CORPO 

 

A estreita estrada de barro, paralela aos trilhos do trem, dava acesso a subida 

de uma pequena colina de onde já era possível avistar lá no alto as três instalações 

do Instituto Pinel, primeiro Sanatório do bairro de Pirituba em São Paulo, inaugurado 

em 1929. Atravessando a portaria chegava-se a um gramado circular e a entrada do 

prédio principal onde funcionava a recepção e os consultórios para avaliação dos 

pacientes recém chegados. 

A estrutura do Pinel foi idealizada pelo psiquiatra Antonio Carlos Pacheco e 

Silva, que neste momento gozava de bastante prestígio na capital paulista. No dia 

da inauguração foi anunciado como o novo diretor do Pinel e também do Hospital 

Juqueri cuja “fama de notável psychiatra já atravessou as fronteiras de nossa pátria” 

(SANATÓRIO..., 1929, p. 16).  

De fato, Antonio Carlos Pacheco havia feito uma viagem aos Estados Unidos 

para conhecer os principais hospitais psiquiátricos do país e se interar das 

novidades relacionadas aos tratamentos, aparelhos e acomodações. Nesse 

momento, as ligações científicas entre Brasil e Estados Unidos se estreitavam 

devido aos investimentos da Fundação Rockefeller que muito influenciou o 

pensamento médico brasileiro. Segundo Faria (2002), A Fundação Rockefeller no 

Brasil e, em especial, na cidade de São Paulo foi importante não só para o 

desenvolvimento dos serviços médico-sanitários e científicos, mas também no 

tocante à educação médica, tendo importante atuação nesses setores. 

Nos seus escritos em forma de relatório de viagem, Antônio Carlos Pacheco e 

Silva, publicou um livro que foi lançado em dezembro de 1926, um ano antes de 

começar a fase de construção do Pinel em Pirituba e nos agradecimentos fez 

referência a Rockefeller, onde podemos até deduzir que essa fundação tenha 

financiado a viagem. Nos capítulos desta obra o autor escreve grandes elogios à 

organização e avanço da medicina americana, observações precisas sobre 

arquitetura e planejamento de um hospital psiquiátrico: 
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Um hospital de 1.000 leitos, no continente americano, deverá ser localizado 
numa área de 500 acres, no mínimo, com o seguinte objetivo: 
1) possibilidade de um grande numero de doentes se ocuparem ao ar livre, 
o que muito beneficia as suas condições physicas e suas mentaes dos 
mesmos. 
2) facilidade em conseguir fructas frescas, legumes, ovos, leites, galinhas e 
carne de porco, que a serem comprados, o seriam, provavelmente, em 
menor quantidade, de qualidade inferior e por um preço muito mais elevado 
(PACHECO E SILVA, 1926, p. 13).  

 

Essa visita deve ter influenciado bastante a escolha do local para construção 

do Pinel. O terreno sob o qual foi construído o sanatório pertencia a Companhia 

Armour do Brasil, que estava loteando parte da Fazenda Anastácio, de sua 

propriedade. Possuía divisas com a estrada de ferro e de rodagem São Paulo-

Campinas, absorvendo em seus limites a Estrada São Paulo Railway em Pirituba. 

Em 1935 as dependências do sanatório somaram-se ao terreno da Chácara Paraíso 

completando uma área total de 770,667. Somente em 1944 o hospital passou para 

as mãos do Estado e a dar assistência à população carente de São Paulo.  

O Dr. Antônio Carlos Pacheco e Silva era um dos quinze associados e 

membro da diretoria clínica do Pinel. Um dos argumentos, usado por ele, para a 

criação da instituição, em uma conferência na Universidade de Medicina em 1971, 

era a necessidade de aumentar os números de leitos para acolhimento de pessoas 

que sofressem distúrbios mentais.  

 

Ao reconhecer essa falha, tomei a iniciativa de congregar alguns colegas e 
homens de empresa, sugerindo-lhes a idéia de edificar em São Paulo um 
novo estabelecimento de acordo com as indicações e especificações 
ditadas pelas modernas técnicas de arquitetura hospitalar e de tudo o mais 
que se fizesse necessário para a cura, assistência e bem estar dos 
pacientes nela internados (PACHECO E SILVA, 2010, p. 1). 

 

Essa necessidade de leitos descrita pelo psiquiatra era certamente para 

atender uma parte da população, a elite paulistana. O Juqueri4 era uma instituição 

de caráter público e nela internavam-se toda sorte de pessoas. Provavelmente 

muitas pessoas com condições mais favoráveis evitavam internar seus familiares 

junto com prostitutas, tuberculosos, sifílicos, negros ou qualquer tipo de gente que 

naquele tempo não pertencesse a esse restrito grupo social. Pessoas que na 

                                                 
4
 O Hospital Psiquiátrico do Juqueri é uma das mais antigas e maiores colônias psiquiátricas do 
Brasil, localizada em Franco da Rocha (antigo município de Juquerí), na região metropolitana de 
São Paulo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franco_da_Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juqueri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
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linguagem da primeira década do século XX eram vistas com enorme preconceito 

pelas famílias mais abastadas. De acordo com Rago (1987, p. 175): 

 

A representação do imaginário do pobre estrutura-se em função da 
imundície. O pobre é o outro da burguesia: ele simboliza tudo o que ela 
rejeita em seu universo. É feio, animalesco, fedido, rude, selvagem, 
ignorante, bruto, cheio de superstições. Nele a classe dominante projeta 
todos os seus dejetos psicológicos; ele representa seu lado negativo, sua 
sombra. 

 

Fazia-se de conta que essas pessoas não existiam, os jornais e revistas 

mostram biotipos brancos e gente sempre bem vestida, os subúrbios e pessoas de 

outras raças deviam ser excluídas do cotidiano burguês e não misturada a eles. 

Para este investimento, o projeto de construção do Pinel contou com a 

colaboração financeira de outros médicos e associados, tanto na estrutura como na 

aparelhagem que veio a ser a mais moderna da cidade de São Paulo, naquele 

momento. O projeto arquitetônico definitivo foi feito pela firma Lindenberg Alves e 

Assumpção, sob a orientação técnica do próprio Pacheco. As obras duraram cerca 

de dois anos e durante esse período foram encomendados do exterior inúmeros 

aparelhos e utensílios, dentre eles tudo o que pertencia a cozinha, a lavanderia, 

aparelhos hidroterápicos, as caldeiras para aquecimento de água entre outros. 

No dia 1 de dezembro de 1929, acontecia oficialmente à inauguração em 

Pirituba, do Sanatório Pinel, destinado ao tratamento de moléstias cerebrais 

(SANATÓRIO..., 1929). A cerimônia de abertura teve início pela manhã com uma 

missa e convidados especiais. Ainda segundo esta mesma fonte, o sanatório inovou 

o tratamento psiquiátrico, pois, foi construído sob o modelo das mais reputadas 

casas de saúde dos Estados Unidos. Sua estrutura dispunha de oito pavilhões e, era 

um dos mais modernos e eficientes aparelhos (SANATÓRIO..., 1929).  

A foto, abaixo, ilustrava a matéria do jornal, mostrando parte da paisagem em 

Pirituba onde estava localizado. No canto inferior ainda vemos os trilhos do trem e 

no topo mais alto os prédios do hospital, entre os dois maiores estava o prédio 

central que funcionava como parte da administração do Pinel, do lado direito o 

pavilhão onde eram internadas as mulheres e do lado esquerdo os homens.5  

                                                 
5
 As informações sobre a estrutura do hospital foram tiradas das próprias plantas de construção do 
edifício. Elas encontram-se emolduradas em uma sala reservada para a memória do Pinel, no 
hospital psiquiátrico de mesmo nome em funcionamento até hoje, administrado agora pelo Estado 
de São Paulo. 
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Figura 1 – Panorama do Hospital Psiquiátrico Pinel de Pirituba. 
Fonte: Diário Nacional do dia 1 de dezembro de 1929, p. 16. Arquivo Público do  

Estado de São Paulo. 
 

Nos prontuários consultados não está especificado de que maneira as 

pacientes chegavam às instalações do hospital. É certo que todas estavam 

acompanhadas dos maridos, se fossem casadas, ou dos pais caso ainda estivessem 

solteiras. Algumas vezes mais de uma pessoa da família aparecia nos registros de 

acompanhantes e o momento da despedida podia ser caloroso e cheios de emoções 

ou simplesmente apáticos. Aparece no prontuário de P.R. de 1930: “Não se mostrou 

emocionada com sua internação. As respostas que dá são geralmente aceitáveis. 

Diz que não deve ter vontade própria, só desejando fazer o que Deus e os pais 

quiserem”.6  

A primeira providência era fazer com que o responsável pela paciente 

respondesse a um questionário sobre a vida pessoal da futura interna. Dados como 

nome, idade, cor da pele, estado civil e profissão eram respondidos e passariam a 

constituir a capa de cada prontuário. Entre idades que variam de 21 a 38 anos, 

solteiras ou casadas o que essas mulheres tinham em comum era o fato de serem 

brancas e o item profissão de seus prontuários estarem vazios. 

Esses detalhes nos fazem pensar que essas mulheres pertenciam a famílias 

da elite paulistana, eram donas de casa ou educadas para esse fim. Algumas 

descrições dos prontuários chamam atenção para o estilo de vida e o meio social 

que freqüentavam. “Moça de 24 anos, bem constituída, dotada de boa cultura, 

                                                 
6
 Informação contida no prontuário do paciente P.R., arquivado na caixa: C09578, N˚ 0102. 
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pianista, frequentava a sociedade, sendo apontada como exemplo pelas suas 

virtudes”.7 Era a descrição inicial do psiquiatra sobre a paciente O.P.C., quando esta 

deu entrada no Pinel em 1930. O.L., de 22 anos “começou a namorar um indivíduo 

muito aquém da sua posição social; por mais que seus pais lhe fizessem ver o 

quanto insensato isso era nunca puderam convencê-la disso”.8  

As duas pacientes eram moças instruídas, nascidas em famílias que podiam 

lhes proporcionar atividades como as aulas de piano, por exemplo. Moças ainda 

solteiras com virtudes e freqüência em atividades da sociedade. Na maioria dos 

casos, essas virtudes e o fato de serem instruídas eram qualidades para arrumar um 

bom casamento, beneficiar o lar, gerar filhos, manter a instituição familiar. 

Essa era uma das principais propostas propagandísticas do governo na 

época. Uma boa organização familiar era o começo para o desenvolvimento da 

nação. A mulher educada pelos princípios morais burgueses era primeiramente a 

boa filha, a boa esposa, a boa mãe, educada para construir e administrar a família 

contribuindo para o futuro do país. Para Couto (1994b, p. 84): 

 

A educação era o elemento considerado básico para a concretização do 
ideal do progresso (lembremos que durante o chamado Estado Novo não 
havia distinção entre saúde e educação, nem em nível ministerial), 
tornando-se necessária e educação feminina. Isso não era ponto de 
grandes antagonismos (como era a questão da emancipação da mulher), 
pelo menos no discurso da elite, pois a mãe era responsável pela formação 
dos filhos e para tal deveria estar intelectualmente preparada.  

 

A educação nesse contexto não significava uma educação intelectual, 

significava estar pronta para constituir uma família e um lar.  As mulheres internadas 

no Pinel estavam inseridas neste universo. Era um hospital particular e as pessoas 

internadas ali eram custeadas por uma pensão paga por algum membro da família. 

“Os pagamentos eram mensais e deviam ser feitos antecipadamente. Os preços 

obedeciam uma  tabela, conforme o tipo de alojamento: 600$000; 900$000; 

1:200$000; 1.500$000” (COUTO, 1994b, p. 84). As pessoas que iam custear essa 

internação pretendiam oferecer o melhor tratamento ao seu familiar e já que estes 

iam estar isoladas do meio social precisavam se sentir o mais em casa possível. Em 

alguns casos, como o da paciente N.S., o prontuário diz que “o marido mandou 

                                                 
7
 Informação contida no prontuário do paciente O.P.C., arquivado na caixa: C09578, N˚ 0102. 

8
 Informação contida no prontuário do paciente O.L., arquivada na caixa: C09578, N˚ 0102. 
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todos os apetrechos necessários (fogareiro a gasolina, material para doces e 

quitutes), com que a doente pudesse passar horas a distrair-se”.9 

Era preciso deixar essas pessoas o mais confortáveis possíveis e oferecer um 

ambiente nas proporções a que deveriam estar acostumadas, pois o período de 

internamento levava meses e em muitos casos até alguns anos. Os investimentos 

realizados na construção do hospital, sua estrutura, as referências que o diretor 

trazia do exterior e seu próprio nome, fez com que o sanatório passasse a ser 

recomendado como um lugar de prestigio e confiança ou, ao menos, contar com o 

otimismo daqueles que levaram pessoas da família para lá. “Encorajado pelo bom 

nome que esse instituto vem conquistando, resolvi, num sacrifício de afetivos 

sentimentos, tentar a sua completa cura por esse meio, certo de que serei felicitado 

de bom êxito”10, escreve ao Dr. A.C.P. o pai de uma paciente. 

A escolha da Fazenda Anastácio como local para construção do Pinel não 

significava somente proporcionar conforto e priorizar certas facilidades para sua 

administração. O distanciamento da cidade como espaço de isolamento era 

importante para a psiquiatria, pois remetia a um espaço organizado onde ia ser 

restaurada uma ordem que tinha sido perdida, uma forma também para que o 

paciente se beneficiasse da tranqüilidade. 

A agitação da cidade grande era uma preocupação. Segundo Pacheco e Silva 

(1940, p. 583): 

 

Os fatores modernos que incidem sobre o sistema nervoso, fruto de uma 
civilização requintada e de um progresso rápido e intenso, contêm elevada 
tensão psicológica, aumentando a vulnerabilidade do sistema nervoso, 
múltiplas causas suscetíveis de determinar a ruptura de seu equilíbrio 
estável.  

 

O próprio contato com pessoas da família algumas vezes era levado em 

conta, quanto à necessidade de isolamento. Em uma carta resposta para a família 

da paciente O.P., assinada pelo diretor clínico Antonio Carlos Pacheco e Silva, ele 

afirma: “Quer parecer que o isolamento é a condição essencial para o tratamento de 

sua filha, pois sempre que recebe visitas de pessoas da família, seu estado se 

agrava”11. A mãe da paciente tinha solicitado notícias da filha e perguntava se ela já 

                                                 
9
 Informação contida no prontuário do paciente N.S., arquivada na caixa: C09576, N˚ 0009. 

10
 Carta de pai de uma paciente ao Dr. A.C.P., arquivada na caixa: C09578, N˚ 0107. 

11 Carta resposta do diretor clínico Antonio Carlos Pacheco e Silva para a família da paciente O.P., 
arquivada na caixa: C09577, N˚ 0057. 
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podia levar alta, pois os custos para mantê-la internada estavam prejudicando o 

orçamento mensal. Essa troca de correspondência sobre os valores das pensões 

indica mais uma vez que aquele lugar era designado para pessoas abastadas. 

Essa burguesia paulistana, da primeira metade do século XX, participava nas 

ruas da cidade das tramas, vivencias e experiências urbanas, no meio da multidão e 

de seus diversos personagens, onde muitos deles apareciam como um obstáculo 

para o que a elite pensava ser ideal em termos de sociedade. Eram desses 

indivíduos que a burguesia precisava evitar contato. 

O discurso médico colocava a realidade da cidade como um caos e seus 

conhecimentos como imprescindíveis para sua estruturação ideal. Para alguns 

autores, de fato a cidade passava por algumas transformações propícias de tensões, 

como aumento populacional. Para Stepan (2004, p. 336): 

 

A população da cidade tinha praticamente dobrado. Esse número contava 
com imigrantes e muitos escravos que depois de emancipados foram 
abandonados à própria sorte. Muitos se juntaram à corrente migratória dos 
pobres sem profissão para a cidade, onde competiam em condições 
desfavoráveis por empregos. 

 

Concomitantemente existia uma série de demolições, construções e outras 

obras redefinindo as zonas da cidade, comércios, lazer, espaços de cultura e 

tentativas de organizar invasões, cortiços, prostíbulos e outras coisas que não se 

adequavam ao modelo de cidade moderna ao estilo europeu. Os fatores que 

levavam a sociedade a atrasar o processo civilizatório eram, principalmente o 

alcoolismo, doenças, crime, imigração indesejada, trabalho feminino e ambiente 

urbano desregrado. A convicção de que eram hereditárias muitas das doenças 

comuns na época (tuberculose, sífilis, alcoolismo, doenças mentais) insuflava o 

medo de decadência social, trazia uma necessidade de prevenção e apontavam 

como culpados possíveis sujeitos. 

A influência da psiquiatria no ambiente da capital paulista, na primeira metade 

do século XX, era especialmente importante porque acrescentava ainda uma noção 

de que, além do desvio de comportamento, a própria loucura tinha origem social. 

Para a psiquiatria o louco era o oposto do ideal racional burguês. Os primeiros 

questionamentos feitos aos pacientes ou aos familiares que os levavam para 

internação no Sanatório de Pinel, logo após o nome, idade, estado civil eram em 

relação ao histórico de doenças mentais nos membros da família. Era ainda 
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questionado se o paciente tinha algum tipo de envolvimento com álcool ou outra 

droga, grau de instrução, grau de envolvimento com religiosidade e problemas 

relacionados à menstruação e atividade sexual.   

Na chegada era entregue um questionário a ser preenchido pelo 

acompanhante do enfermo. Normalmente era preenchido por um familiar, 

responsável pela internação e que era a pessoa com quem o médico, caso fosse 

necessário, trocaria correspondências. Esse questionário continha as seguintes 

perguntas:  

 

1 – Há casos de moléstias mentais na família do paciente? 

2 – É a primeira vez que o paciente apresenta perturbações mentais? Caso já tinha 

tido qualquer perturbação. 

a) em que época se manifestou? 

b) qual foi a duração? 

c) esteve o doente internado?  

3 – Na infância teve convulsões, crises nervosas com perda de conhecimento, 

vertigens ataques ou paralisias? 

a) urinava-se? 

b) mordia a língua? 

c) menciona outras moléstias quando criança? 

4 – Qual a instrução recebida? 

5 – Antes da moléstia atual, qual? 

a) a inteligência? 

b) a conduta? 

c) o caráter? 

d) as aptidões profissionais? 

6 – Fazia usos de bebidas alcoólicas? 

a) abusava de medicamentos? (morphina, cocaína, chloral, brometo)? 

7 – As funções digestivas eram boas? 

8 – Quais são, no vosso pensar, as causas da moeléstia atual? 

9 – Em que época foram notadas as primeiras modificações do estado mental? 

a) citar fatos 

10 – Quais os motivos que determinaram a internação da paciente no sanatório? 

a) apresentava-se agitado, violento, perigoso? 
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b) ficava triste, deprimido? 

c) tinha idéias de suicídio? 

d) preocupava-se de modo exagerado com a saúde? 

e) manifestava satisfação ou contentamento, sem motivo justificado? 

f) imaginava possuir inimigos, ser perseguido? 

g) via pessoas imaginarias? 

h) ouvia vozes que não existiam? 

i) sentia, ao comer, gostos que não correspondiam a realidade? 

j) queixava-se de sensações estranhas pelo corpo? 

11 – Cometia atos indelicados, imorais, delituosos? 

 

Portanto, genética, alcoolismo, ignorância, religiosidade extrema e erotismo 

acentuado passaram a ser vistas como possíveis causas de loucura e essas 

pessoas passíveis de exclusão social. Essas pessoas precisavam ser isoladas para 

tratamento e somente com alta médica voltavam a viver em sociedade e fazer parte 

da vida dinâmica de uma cidade desenvolvida. 

A elite se sentia ameaçada pela convivência tão próxima, que o espaço 

urbano promovia, dos ditos degenerados. A própria medicina ameaçava através do 

medo os perigos dos comportamentos desviantes. Era comum encontrar pelas ruas 

propagandas com alertas aos perigos que poderiam trazer os maus hábitos.  

A imagem no panfleto, na próxima página, orienta que o uso do álcool só traz 

malefícios. O contato com a bebida alcoólica podia ser um caminho sem volta, o 

bêbado era sinônimo de mau exemplo e os desvios de comportamento causados 

pela bebida afetavam a harmonia social. A imagem sugere que esse caminho só 

podia levar aos três destinos: prisão por envolvimento em brigas, perturbação da 

ordem ou qualquer outra atitude fora da lei que a falta de sobriedade pode induzir. 

Em menor destaque está o hospício, a ingestão de álcool podia causar sérios danos 

à sanidade mental das pessoas, o alcoólatra mesmo sem transgredir a lei deveria 

ser isolado da sociedade, até porque acreditava-se que o vício poderia ser 

transmitido por hereditariedade. Finalmente em maior destaque está o cemitério. A 

ameaça de morte era um dispositivo para assustar e manter as pessoas afastadas 

das bebidas e evitar as conseqüências de uma vida desregrada. 
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Figura 2 – Panfleto educativo sobre os perigos do alcoolismo.  
Fonte: Museu de Saúde Pública Emilio Ribas, 1928. 

 

Antonio Carlos Pacheco e Silva foi um médico que dedicou grande parte de 

sua carreira a compreender, controlar e curar hábitos e doenças mentais, tendo um 

importante papel na história da psiquiatria brasileira e participação ativa na cidade 

de São Paulo, tanto na academia, como na política. Em 1936 lança o livro 

Problemas de Higiene Mental, onde divulga sua crença de que as doenças mentais 

e os péssimos hábitos de fato atrapalhavam a vida em sociedade e o progresso do 

país. Nesse momento, ele atuava como professor catedrático da Faculdade de 

Medicina de São Paulo e já havia sido diretor do pavilhão de menores anormais no 

Juqueri de 1922 a 1929 quando assume, como diretor e sócio, o Sanatório Pinel. 

Neste livro, Pacheco e Silva (1936, p. 6), sugere uma classificação do que 

considerava elementos que contribuem para o desvio:  

 

De uma maneira geral, podem se dividir os elementos que contribuem para 
desviar os menores da vida normal em três grupos: 
a) Causas patológicas: deficiência ou perversão da mentalidade 
conseqüente a um processo mórbido sobrevindo durante um período da 
vida intra-uterina ou na primeira infância, sífilis etc. 
b) Causas sociais: Filhos espúrios, má educação, abandono, miséria, 
vagabundagem, etc. 
c) Associação de elementos das duas categorias sociais e mórbidos, 
sobretudo: Alcoolismo nos pais. Prostituição das mães. Alienação mental 
num dos genitores, etc. 
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Essas características eram o oposto da moral e do lar burguês higienizado, e 

justificavam a interferência das instituições de saúde que uniam esforços para 

organizar o espaço da cidade e tomar medidas de precaução. Os hospícios foram 

instituições estratégicas na tentativa de controlar o desregramento, isolar o 

indesejável, limpar e ordenar o espaço urbano. Eram locais de regeneração e de 

reforço dos papéis sociais. Uma necessidade vigente em uma cidade emergente.  

São Paulo estava em pleno desenvolvimento industrial. Ali existia uma 

diversidade de empregos, moradias e pessoas, como descreve Cunha (1988, p. 26): 

“A cidade multiplica suas chances de sobrevivência e, portanto, atrai „degenerados‟ 

de toda sorte, que esconde em suas inúmeras ruelas e becos, nas tavernas, 

botequins e cabarés, nas habitações insalubres e promíscuas da gente pobre, nas 

alcovas das prostitutas, no anonimato das multidões”. No discurso psiquiátrico as 

práticas sociais condenáveis deveriam vigiadas atentamente para a eventualidade 

de serem isoladas e enquadradas. De acordo com Pacheco e Silva (1936), a 

instituição contava com todo apoio do Estado: 

 

Nas assembléias legislativas do Estado de São Paulo, onde tivemos 
assento, insistimos nos nossos objetivos. Foi o Brasil o primeiro país a 
incluir na sua constituição a obrigatoriedade dos poderes públicos 
estimularem a educação eugenica, cuidarem da higiene mental e incentivar 
a luta contra os venenos raciais. 
Pelo decreto n. 4.802, de 24 de dezembro de 1930, artigo 2, cabe a 
Assistência Geral a Psicopatas do Estado de São Paulo, não só socorrer as 
pessoas que apresentarem distúrbios psíquicos, como também organizar a 
profilaxia das moléstias nervosas e mentais (PACHECO E SILVA, 1936, p. 
4).  

 

A psiquiatria conseguiu, junto com outras disciplinas da medicina, e com a 

fundação da liga de Higiene Mental, se estabelecer como importante cadeira das 

ciências médicas e aos poucos foi se consolidando como importante suporte do 

Estado para o controle da sociedade. Segundo Costa (1989, p. 45): 

 

A Liga Brasileira de Higiene Mental era uma entidade civil. Reconhecida de 
utilidade pública, que funcionava como uma subvenção federal. [...] Os 
psiquiatras que faziam parte de LBHM eram todos responsáveis por outros 
serviços psiquiátricos e constituíam a elite psiquiátrica do Rio, talvez do 
Brasil.  
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A inauguração de sanatórios durante esse período foi também uma estratégia 

de ordenar as cidades que cresciam de maneira progressiva. Nessas instituições 

internavam-se indivíduos presumivelmente doentes cujas patologias eram 

classificadas de acordo com o saber médico vigente, eram declarados inaptos para 

viver em sociedade, ali ficavam reclusos e recebiam tratamento adequado para 

quem sabe, um dia, se tornarem saudáveis novamente. 

Para a psiquiatra o adoecimento se expressava na perda da razão, no 

desregramento. Trazia uma crítica ao estilo de vida não burguês e estava 

preocupada em moralizar as camadas urbanas e re-organizar o espaço da cidade. 

Por esse motivo teve um papel participativo nas decisões do Estado. Se a eugenia e 

a higiene restauravam a ordem externa, a psiquiatria higienizava as mentalidades e 

por isso, na época, era também chamada de higiene mental. Nesse contexto foram 

inaugurados os principais Hospitais Psiquiátricos da cidade, o Juqueri em 1898 e o 

Pinel em 1929. De acordo com Dias (1985), a internação por isolamento era 

importante para a prática psiquiátrica, pois remete ao espaço organizado por ela 

para restaurar uma „ordem‟ mental que foi perdida na esperança de poder voltar ao 

convívio dos cidadãos. Essa ordem mental buscava direcionar as pessoas a terem 

hábitos sadios, o que se entendia como loucura eram os desvios morais e 

comportamentos fora da natureza característica de cada gênero. A psiquiatria 

agregava, no sentido de propor uma regeneração do indivíduo e estimular medidas 

preventivas aos desvios mentais. Conforme Pacheco e Silva (1936, p. 4), “Não há 

centro civilizado no mundo onde a higiene mental não seja objeto de cuidadosa 

atenção. Estudos modernos têm demonstrado a influência benéfica das medidas de 

prevenção contra os vícios e os maus hábitos, sobretudo na infância, formação 

mental do indivíduo”.  

A crença nessa possibilidade era tanta que, segundo Couto (1994b), um dos 

principais sanatórios públicos de São Paulo encontrava-se sobrecarregado e não 

havia espaço.  

 

Nos anos 20 o Juqueri já sofria superlotação. O medo diante do crescimento 
era grande e novas alternativas deveriam ser criadas, entre elas a 
construção de hospitais particulares que pudessem abrigar pessoas da elite 
que, diante de suas próprias desordens não podiam se misturar com 
pacientes dos hospitais psiquiátricos públicos onde se instalavam 
prostitutas, imigrantes, negros e mendigos. Neste contexto Antonio Carlos 
Pacheco e Silva concebeu o Sanatório Pinel de Pirituba (COUTO, 1994b, p. 
40). 
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É importante pensarmos como esses referenciais e essas verdades 

construídas pela psiquiatria atuaram sobre o cotidiano da cidade e porque foi 

permitida ampla abertura dessa disciplina na sua organização social e moral. 

Também refletir sobre o papel da psiquiatria na construção e promoção dos valores 

e do papel social da mulher, que de acordo com Couto (1994a, p. 57): “construíram 

suas identidades pessoais através do modelo socionormativo, e algumas dessas, 

com certeza, vivenciaram crises emocionais graves relacionadas aos valores sociais 

da época”. 

A maneira como a psiquiatria concebia o tratamento e a prevenção dos 

distúrbios mentais era estruturalmente uma forma de intervir na organização da 

cidade e na população. As teorias psiquiátricas proponham uma solução para os 

problemas que a cidade enfrentava no início do século XX e tinham convicção de 

que sua técnica conduzia à bons resultados para a raça brasileira e desenvolvimento 

do país. 

Até meados do século, o Brasil, especificamente a cidade de São Paulo, local 

deste estudo, passava por profundas mudanças sociais e políticas por conta de sua 

industrialização tardia e dependente. A crescente urbanização e a maciça imigração 

européia ocorriam simultaneamente e em uma velocidade necessária para poder 

acompanhar os padrões dos países modernos. Nos outros lugares do mundo essas 

mudanças estiveram associadas à intensiva participação de figura do medico na 

sociedade, fosse este higienista, eugenista ou psiquiatra. Porém aqui, essas 

mudanças aconteciam em um país subdesenvolvido, em uma cidade de população 

grande que passou de 129.409 habitantes em 1893 para 240 mil em 1900. 

De acordo com Costa (1989), as modificações políticas, econômicas e sociais 

dos anos 20-30 provocaram intensas transformações na cultura brasileira. A 

civilização urbano-industrial desestruturou os antigos modelos de relações sociais e 

comportamentais psíquicos, dando origem a novas representações sociais. Entre 

estas representações culturais surge uma nova concepção da personalidade étnica 

brasileira. No fim da década de 1910 e início de 20 a cidade assiste sua transição do 

capitalismo agrícola para o industrial. O café já não influenciava tanto a economia de 

São Paulo, sua nova dinâmica vinha também de outras atividades, principalmente da 

consolidação da indústria que cresceu bastante devido à grande quantidade de 

imigrantes dispostos a investir e fazer vida nova na cidade. 
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Essas mudanças sócio-econômicas vão proporcionar conseqüências nas 

camadas sociais e nas relações entre os sujeitos da cidade, como propôs Costa 

(1989). As diferenças sociais se estendem porque, de acordo com Ribeiro (1996, p. 

238): “O progresso de uns não se estende a todas, as desigualdades acentuaram-

se, os distanciamentos sociais aumentam, o progresso econômico, a riqueza 

industrial não se transformou em melhorias de vida para a população”.  

 Esse modelo econômico passa a representar as aspirações de uma camada 

social, a sociedade urbana e industrial rompe com o estilo de vida agrário e rural. “O 

homem brasileiro torna-se intransigente, reivindicante, revolucionário, na defesa de 

seus interesses políticos e econômicos; racista e xenófobo nas suas relações 

interétnicas” (COSTA, 1989, p. 82). Essas transformações do sujeito, principalmente 

o sujeito burguês, muito se dão pelos moldes que o espaço urbano ia tomando em 

conseqüência da falta de preparação que a cidade possuía para receber essa 

estrutura industrial e todas as pessoas que chegam nela.  

São Paulo crescia economicamente e recebia pessoas de toda a parte do 

país e do mundo, sem estrutura para acomodar essa demanda em seu espaço 

urbano, a cidade sofria as conseqüências desse crescimento. Segundo Avelino 

(2008, p. 553), “Aumento populacional significativo, grande aglomerações, expansão 

de doenças, focos epidêmicos, residências precárias e coletivas. São Paulo foi um 

campo de tensões sociais com reflexos de modernidade, e sem condições mínimas 

de vida para a população desordenada e doente”. A elite paulista em ascensão se 

sentia incomodada com a desordem, a presença do degenerado e de doenças. A 

intenção era que São Paulo, agora industrializada, pudesse se comparar a uma 

cidade moderna no estilo europeu.  

Para Gonçalves (2001, p. 201): 

 

Na realidade o município de São Paulo, teve e ainda tem que lidar com os 
quatro níveis diferenciados do adoecer que tornam-se indissociáveis, pois 
sua caracterização como metrópole em constante  aumento populacional e 
diversificação de atividades econômicas, de estilos de vida, e convivência 
com o múltiplo cultural, no étnico, no social, portanto, também na nosologia, 
exigem a atenção de todas as perspectivas de formas de adoecimento que 
convivem e se expressam de formas distintas, exigindo acuidade e atenção 

no olhar.  
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A medicina psiquiátrica passou a ser uma importante ferramenta de controle 

do Estado e Antonio Carlos Pacheco um personagem central nas políticas de saúde 

do Estado de São Paulo. No ano seguinte a inauguração do Pinel, ele passou a 

ocupar a direção do Departamento de Assistência Geral aos Psicopatas que 

funcionava como um órgão administrativo, e de acordo com Dias (1985), era 

responsável pela direção dos serviços existente, além disso, pode se dizer que a 

Assistência é acrescida de serviços que prefiguravam a atividade de Clinica 

Psiquiátrica (criada somente em 1937).  

Este é o mesmo ano em que se instala, no país, um governo que adota o 

discurso nacionalista, que vai abrir ainda mais caminho para as verdades da 

psiquiatria. Exatamente por estar afinado com os conceitos de degeneração, 

imigração, hereditariedade, moralidade e religiosidade. A política adotada pelo 

Estado Novo na década de 1930, estendendo o poder do Estado para gerenciar e 

controlar grupos socialmente problemáticos, a preocupação em desenvolver uma 

política nacionalista voltada para as idéias de identidade, raça e unidade social, é 

um contexto exemplar de como as idéias sobre hereditariedade e loucura se 

entrelaçaram às políticas públicas do país neste período.  

 

Foi no governo Getúlio Vargas que se alterou substancialmente a 
configuração dos aparelhos de Estado no tocante aos mecanismos de 
vigilância e controle social. Entre outros, foi criado o Ministério da Educação 
de Saúde com a prerrogativa de coordenar e impulsionar as ações públicas 
relativas a tais questões (MELONI, 2000, p. 11). 

 

Os ideais nacionalistas políticos foram recebidos de braços abertos pelas 

ciências médicas que se tornou um dos principais veículos para torná-lo uma 

realidade. Pacheco e Silva (1945, p. 6), ao assumir a direção do Serviço de 

Assistência aos Psicopatas, afirma:  

 

por convicção adquirida no trato dos homens e na experiência 
administrativa, pois o nosso esforço consistiu apenas em entreter o impulso 
inicial e em coordenar energias na realização de um mesmo e alevantado 
ideal: o de manter o Serviço de Assistência ao Psicopata de São Paulo à 
altura do progresso do nosso grande e querido Estado.  
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Nesse contexto, a mulher torna-se elemento crucial do discurso psiquiátrico. 

Se muitos problemas de ordem mental tinham sua origem na hereditariedade, era 

preciso se preocupar com a família, procriação e gestação. Além das fronteiras do 

corpo, o discurso médico colocava a mulher como responsável pela infância e 

ambiente. Os cuidados do lar envolviam higiene, saúde e educação dos filhos. A 

política nacionalista prezava pela união familiar e uma boa educação das crianças, 

já que estas eram as próximas gerações a administrar e formar a futura sociedade 

brasileira. 

Através do angulo de visão burguesa da medicina e psiquiatria eram as 

mulheres da elite que mais próximo chegavam do ideal feminino. A nova mulher 

submetida à tutela médica, além de se constituir como agente familiar, tornava-se o 

baluarte da moral social. De acordo com Nunes (2000, p. 81): 

 

Existia uma preocupação intensa com as mulheres que transgrediam o 
modelo de esposa-mãe. Criticava-se aquelas que não cuidavam bem dos 
filhos porque eram mulheres de má índole, negligentes e egoístas, mais 
preocupadas com os prazeres da vida mundana, em nome do trabalho ou 
de uma atividade produtiva intelectual.  

 

O papel social dessas mulheres não permitia o maior contato com o espaço 

urbano. A sociedade calcada na família era fundamentada no amor, na dedicação e 

compreensão e a mulher se torna a pedra de toque desse sistema: educa a criança 

e forma o homem. O mesmo discurso psiquiátrico vai também ressaltar a 

importância dos sentimentos nobres femininos que eram vitais para a ordem social, 

como a doçura, a polidez e o tato. A mãe devotada e a criança bem-amada é a 

adição exata para o resultado de um futuro adulto saudável. 

E.C. era um caso atípico e chegou ao Pinel em fevereiro de 1930: “Nossa 

doente é a última nascida e, como tal, sempre habituada a mimo e caricias 

excessivas. Muito inteligente, estudou na Escola Normal, onde se salientou, 

recebendo sempre maiores elogios, que a tornaram orgulhosa. [...] há cerca de 2 

meses, embarcou para os Estados Unidos. E lá chegando, a vida agitada, as 

viagens precipitadas, a fadiga física e psíquica, determinaram o aparecimento de 

nova crise. A paciente foi recolhida a um hospital de Nova York e da lá foi 

recambiada para o Brasil pelo nosso cônsul naquela cidade”.12 

                                                 
12

 Informação contida no prontuário do paciente E.C., arquivado na caixa: C09577, N˚ 0045.  
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O nível de instrução de E.C. que cursara a Escola Normal, poderia ter como 

objetivo a execução do magistério ou proporcionar atributos para encontrar um bom 

casamento. Destoando de outras internas, em seu prontuário o preenchimento do 

item profissão a indicava como professora. E.C. exercia o magistério e fazia 

trabalhos voluntários e talvez por esses motivos nunca tenha chegado a casar. O 

trabalho, a fadiga física, as viagens e a vida agitada aparecem como fatores 

determinantes para o desencadeamento de uma crise nervosa. Não era 

aconselhado as mulheres participarem de atividades fora do que lhe era propício e 

aliar o trabalho com a vida familiar não era condizente com o que se esperava de 

uma mulher nesta época.  

Atividades designadas para as mulheres deviam combinar com sua natureza. 

Para a psiquiatria as características da personalidade feminina eram reflexos de sua 

anatomia. O discurso organicista traçava uma essência comum entre o ser feminino 

e suas características corporais. As teses sobre descrições anatômicas do corpo 

masculino e feminino e a idéia de que um adiciona ao outro, ou seja, cada corpo 

tinha uma característica anatômica distinta e propícia para determinada função 

social, vinha sendo aplicada desde o século XIX. Conforme Nunes (2000, p. 57): 

 

Em 1830 o médico J.J. Sachs explica que a complementariedade física 
levava a uma complementariedade social: para ele, o corpo masculino 
expressaria vigor positivo, moldando o entendimento e independência 
masculina e equipando o homem para a vida em sociedade, para as artes e 
para a ciência. Já o corpo da mulher expressaria a suavidade e os 
sentimentos femininos. A ampla pélvis determinaria a mulher para a 
maternidade. Os membros frágeis e a pele delicada seriam prova da estreita 
esfera de atividade feminina, da vida domestica e da paz de uma vida 
familiar.  

 

O caos, os percalços, a presença de indivíduos degenerados, o contato com 

os vícios e com o diferente faziam parte do ambiente da cidade grande. Existia uma 

preocupação de que a mulher não devia ultrapassar as fronteiras do lar e entrar em 

contato em esse ambiente urbano diante dos perigos que este oferecia e as 

imprevisibilidades que ela não saberia enfrentar. P.R., de 21 anos, chegou ao Pinel 

em 1930 e seu pai, que a acompanhava, relatou em um questionário que “o primeiro 

surto foi há dois meses. Neste dia ela ficou repentinamente hemiplégica13 do lado 

esquerdo com perda de fala e obtusão intelectual, tudo tendo durado duas horas. 

                                                 
13

 Hemiplegia é uma paralisia de toda uma metade do corpo. Em geral é causada por doenças 
cerebrais focais, em especial por uma hemorragia cerebral. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paralisia
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Desde então queixa-se de palpitação e mau estar. Isso se deu após uma viagem a 

Pirapora para uma romaria, quando  ficou muito impressionada ao ver um paralítico. 

Essa viagem foi determinada por questões de amores contrariados”.14 Essas 

preocupações formavam as queixas das pessoas da própria família. A preocupação 

sobre com quem as filhas deveriam se relacionar fazia parte do papel dos pais, 

orientar as filhas na escolha de um marido. A fragilidade de sua mente, determinava 

que ela não era capaz de escolher um esposo e suportar os desamores, 

casamentos infelizes ou as dificuldades de uma vida financeira aquém da sua. A 

fragilidade era tanta que a mulher não poderia suportar deparar-se com o defeito do 

outro, podendo se impressionar ao deparar-se com um paralítico. 

Na percepção de Pacheco e Silva (1950, p. 16): 

 

Se no homem, os fatores psicogenéticos exercem indiscutível influência 
sobre a esfera somática, a despeito dele ser este ser o sexo forte e, como 
tal,  mais resistente às emoções, que dizer da mulher, que é como todos 
nós reconhecemos, de constituição frágil e delicada, sensível e vibrátil, 
sempre pronta a reagir aos menores abalos emocionais? A mulher, na 
beleza das suas formas perfeitas, na elegância do andar, na graça e na 
harmonia dos seus gestos e ademais, possui um sistema nervoso altamente 
diferenciado e extremamente sensível às modificações que se operam na 
natureza e no interior do seu próprio corpo.  

 

Além do mais, trabalhar, gastar suas energias em festas ou com os prazeres 

do mundo, afastava a mulher de seus deveres com a família. Para Costa (1999, p. 

268): 

 

Os médicos constituíam uma ameaça com seus instrumentos mórbidos 
prontos a entrarem em ação caso insistissem em continuar a insensata vida 
que levavam. Ameaçavam-nas com enfermidades intestinais e com 
sincopes, se persistissem usando espartilhos muito apertados, ou com a 
tísica se continuassem passando noites inteiras em bailes e saraus, 
dançando ligeiríssimas valsas. Entregue aos prazeres do mundo a mulher 
perderia sua formosura tornando-se doente.  

 

Os psiquiatras colocavam em jogo a saúde e a sanidade das mulheres que se 

permitiam ultrapassar as fronteiras do que era considerado normal. M.C.O. deu 

entrada no Pinel dia quatro de abril de 1932 e estava descrito no seu prontuário: 

“Trata-se de uma moça solteira, com 34 anos de idade. Na sua família, apenas se 

conhece um caso de psicopatia em parente afastado. Os seus antecedentes 

pessoais informam ter a doente sofrido vertigens quando criança. A não ser isso, 

                                                 
14

 Informação contida no prontuário do paciente P.R., arquivado na caixa: C09578, N˚ 0102. 
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nada mais apresentou digno de nota. Dotada de boa inteligência, diplomou-se pela 

escola normal, exercendo o magistério desde até. Sempre mostrou-se possuidora de 

gênio altivo e independente, se bem que mantivesse linha de conduta irrepreensível. 

Em coisa de 2 anos, foi contrariada pelos seus em uma inclinação amorosa. Esse 

desgosto, aliado a fadiga resultante ao excesso de trabalho a que se entregava, 

trouxe em conseqüência extrema irritabilidade de gênio [...]”.15 

A primeira frase das observações é de que a paciente é uma mulher solteira 

com 34 anos de idade, essa informação parece relevante porque com essa idade ela 

já devia estar casada. “A „solteirona‟ era mal vista por não ser mãe, o que a 

predispunha ao enlouquecimento. Mas enquanto solteira, devia manter-se casta e 

pura, dentro do referencial normativo não só religioso, como médico; portanto, 

dentro dos parâmetros da normalidade” (COUTO, 1994b, p. 70). 

M.C.O., segundo descreve o prontuário, sempre se mostrou independente, se 

bem que mantivesse linha de conduta irrepreensível, não ultrapassava as barreiras 

impostas a uma moça solteira. O que a levou até o Pinel foi sua irritabilidade de 

gênio, causada por um desgosto amoroso e seu excesso de trabalho. “Ultimamente 

vivia sempre muito triste, deprimida, procurando sempre alheiar-se da sociedade, a 

não ser quando se irritava, o que era freqüente [...]”.16  

A independência da mulher podia se estender até certo ponto e a energia 

dedicada ao trabalho podia causar-lhe problemas nervosos. Para os psiquiatras, o 

corpo e mente frágeis e delicados da mulher não suportava todo o stress que 

envolvia um trabalho fora do lar, nem emoções excessivas. Pacheco e Silva (1933) 

via essas diferenças como evidentes e oriunda dos primórdios da vida na terra.  

Segundo o autor anteriormente mencionado: 

 

O homem está dotado por sua natureza para trabalhar fisicamente e para 
resistir com tenacidade a fadiga corporal. Sua estrutura endócrina e nervosa 
o torna menos sensível aos assédios afetivo e mais apto a criação mental. 
Compreende-se, assim, que haja grande diferença entre os caracteres 
funcionais peculiares a cada sexo (PACHECO E SILVA, 1933, p. 10).  

 

Nos prontuários encontram-se listados os exames físicos e motores das 

internas com observações relacionadas a períodos menstruais, menopausa e 

históricos de gravidez. As questões biológicas e anatômicas do corpo feminino 
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 Informação contida no prontuário do paciente M.C.O., arquivada na caixa: C09588, N˚ 0471.  
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 Informação contida no prontuário do paciente M.C.O., arquivado na caixa: C09588, N˚ 0471. 
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estavam ligadas ao seu funcionamento psíquico, qualquer comportamento que 

transgredisse as características desse corpo eram recebidos pela psiquiatria como 

desvio mental e loucura. 

Conforme Pacheco e Silva (1933, p. 10), existia uma divisão clara de papéis e 

ser considerado normal para ambos os sexos era possuir as seguintes 

características: 

 

Na mulher se observa: 
a) Instinto de maternidade e o cuidado direto da prole; 
b) Maior sensibilidade nos estímulos afetivos e menos disposição 

para o trabalho abstrato e criador; 
c) Menor aptidão para impulsão motora ativa e para resistência 

passiva. Marcha e atitudes carecterísticas; 
d) Voz de timbre agudo; 
 
No homem vamos encontrar: 
a) Instinto de atuação social (defesa do lar); 
b) Menor sensibilidade aos estímulos afetivos e maior 

capacidade para o trabalho abstrato e criador; 
c) Maior disposição para o impulso motor e para a resistência 

passiva. Marcha e atitudes características; 
d) Vos de timbre grave.  

 

Assim que chegavam ao Pinel as pacientes eram levadas para realizar 

primeiramente um exame físico, enquanto isso, um familiar respondia o questionário 

com perguntas sobre casos de moléstias mentais na família, nível de instrução, 

adoecimento na infância, uso de bebidas alcoólicas, abuso de medicamentos, se fica 

triste, se tem sensações estranhas no corpo etc. Em seguida observa-se a descrição 

sobre o comportamento e causas da internação, sendo uma parte do prontuário a 

descrição do longo exame mental onde estava descrito um resumo das queixas e 

fatos relevantes da vida do paciente, com relatos entremeados pelas falas da família 

ou da própria paciente. 

A descrição do exame físico da M.C.O., 34 anos, constata que ela possui “boa 

condição física. Diz ter emagrecido ultimamente. O exame físico praticado por 

ocasião da entrada nada revelou de anormal para o lado dos diversos órgãos e 

aparelhos”.17 Pelos padrões atuais nada existia de patológico nos os exames físicos 

estudados em nossos prontuários. Algumas vezes como no caso de J.A.L., 37 anos 

e casada, via-se ressalvas com relação ao período menstrual. “Constituição robusta. 

Sistema esquelético e muscular bem desenvolvidos. [...] Extensa cicatriz na linha 
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mediana do abdômen, indicando intervenção cirúrgica. [...] Quando contrariada 

agride as enfermeiras. A família diz que perto da menstruação suas desordens 

pioram. Não revela afetividade, não demonstra vontade de sair do hospital”.18 

As preocupações com o órgão sexual feminino e sua funcionalidade ainda era 

tema de debate e por muitos anos se constituiu um enigma para a medicina. Se era 

proposta uma ligação entre o corpo feminino e suas características emocionais, o 

útero da mulher, tinha total participação sobre as nuances de seu temperamento, 

principalmente pelo fato de estar localizado dentro do seu corpo. “Já a própria 

localização dos órgãos sexuais femininos, situados profundamente, mergulhados 

dentro das suas entranhas e não mero apêndice exterior, como são os do homem, a 

prendem muito mais intimamente ao corpo e ao espírito” (PACHECO E SILVA, 1950, 

p. 17).  

Por esse motivo, existiam grandes chances de serem responsáveis por várias 

desordens mentais e comportamentos irregulares. Conforme Pacheco e Silva (1950, 

p. 73), “Não há, propriamente, segundo a maioria dos autores, uma loucura 

menstrual. O que se observa, são vários desarranjos psíquicos concomitantes ao 

período menstrual. Algumas vezes, se observa, o que os autores denominam delírio 

dos atos”. Nesses períodos as mulheres podiam ter surtos, desvios de conduta e 

outras vezes, como no caso de J.A.L., terem acessos de cólera incontida, ciúmes ou 

tornarem-se extremamente vingativas ou rancorosas.  

Elaborava-se, então, uma nova configuração fisioanatômica da mulher, e suas 

predisposições para o adoecimento foram sendo definidas. Essa visão sobre a 

mulher transformava sua fragilidade, delicadeza e passividade em saúde, já que seu 

adoecimento ou enlouquecimento tinham origem na resistência a assumir sua 

natureza frágil e delicada.  

O corpo da mulher passa então a ser referência do que devia ser o seu 

comportamento, tornando-se objeto e alvo do discurso psiquiátrico. Através dele 

molda-se a conduta, manipula-se e criam-se regras para serem obedecidas. Por trás 

disso havia o interesse em disciplinar as família através da mulher, usando o corpo 

como prova de seus argumentos. Segundo Foucault (2007), desde os primórdios do 

capitalismo, o corpo tem sido uma das principais ferramentas usadas como forma de 

controle. Para o autor: 
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O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente 
pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi 
no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a 
sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é 
uma estratégia bio-política (FOUCAULT, 2007, p. 80). 

 

A medicina possui conhecimento sobre o corpo e a partir desse saber constrói 

suas verdades sobre o que julga ser certo ou errado, definindo assim normas de 

comportamento. O corpo feminino e as verdades psiquiátricas constituídas sobre ele 

foram usados como forma de condicionar a mulher a um papel social importante 

dentro do Estado e família. Para Couto (1994b, p. 147), “O organismo feminino era o 

reflexo simbólico da Pátria, cujo corpo, assim como o da mulher, devia ser policiado, 

a fim de controlar a reprodução de seus cidadãos. Daí a disciplina imposta a 

manifestação feminina, a partir de sua sexualidade, envolvendo todas as suas 

condutas”. 

Não existia sexualidade feminina além do objetivo da reprodução, estando 

totalmente desvinculada do prazer e estritamente ligada à natureza biológica da 

procriação. Isso fazia com que a vida sexual e qualquer desejo relacionado, fosse 

contido ao extremo. Segundo Couto (1994b, p. 147), “O corpo da mulher abrigava 

afetivamente o poder de reprodução e os limites do pecado representado pelo ato 

sexual que se explicava através da concepção”. 

Para Yahn (1955, p. 163), a sexualidade da mulher tem o papel destacado 

para limitar e equilibrar as intenções e impulsos sexuais do homem: “A noiva deve e 

pode ajudar o noivo a respeitá-la, porque, no homem, os desejos sexuais são mais 

intensos [...]. Não era algo natural à mulher praticar o ato sexual sem o propósito da 

reprodução. Já Pacheco e Silva (1950, p. 141) era mais incisivo: “Mesmo quando a 

mulher realizava o ato sexual legal, ela devia visar apenas a maternidade e nunca a 

satisfação, nunca a volúpia sexual. Semelhante modo de encarar o ato sexual pode 

criar raízes no espírito feminino e, ao realizar a coabitação, a mulher não 

experimenta a mais leve sensação”. Era algo, como afirmavam os psiquiatras, fora 

da normalidade do ser feminino que podia ser prejudicial a sua sanidade e 

principalmente, isso era um ato de egoísmo já que podia vir a prejudicar futuras 

gestações e saúde de seus filhos. 
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De acordo com Pacheco e Silva (1950, p. 53): 

 

Com o deflagrar do instinto de reprodução, algumas jovens que revelam, 
não diremos imoralidade, mas amoralidade. Denunciam uma sexualidade 
exagerada, uma impudicícia incompreensível, tanto mais quanto essas 
reações se observam em jovens educadas num meio de pureza. Embora 
educadas em ambiente de grande severidade de costumes, ao atingir a 
puberdade começam a manifestar uma tendência a conduta irregular e 
desregrada, o que constitui verdadeiro flagelo para os pais. Notam-se 
tendência ao alcoolismo, ao roubo, à prostituição. A essas jovens de 
constituição perversa Lombroso havia denominado de prostitutas natas. 

 

Nos prontuários pesquisados percebemos tons de erotismo. Comentava-se 

qualquer tipo de comportamento relativo à sexualidade, e atos ou falas que 

indicassem eroticidade eram assinalados. Esses comportamentos deviam ser 

observados, pois podiam estar causando alterações nervosas e contrariedade às 

pessoas da família. A paciente J.A., diante da sua irritabilidade, teve conduta 

mudada poucos dias antes da internação: “mostrava-se nervosa, irritável, tornando-

se difícil o controle de seus atos. As noites sem dormir aumentaram seu estado 

nervoso. Trouxe grande quantidade de objetos, sedas, material de pintura etc. 

Mostrou-se irritada e violenta quando parte de sua bagagem foi retirada. Foi para o 

pavilhão 23 onde dormiu. A tarde mostrou-se novamente excitada, falando muito e 

denotando nas suas maneiras certo grau de erotismo”.19 Não fica claro quais eram 

suas maneiras de denotar erotismo, mas de fato, havia preocupação em controlar 

seus atos e ficaram surpresos por ela ter se mostrado irritada quando tiram seus 

pertences. A alteração das emoções estava ligada à sexualidade. O erotismo de J.A. 

só era demonstrado porque ela estava completamente descontrolada e fora de si. A 

recomendação era a fiscalização e repressão de qualquer menção ou atividade de 

cunho sexual. 

M.M.C. chegou ao Pinel com 22 anos em 1930, diagnosticada com depressão 

e melancolia. Um dos fatores que contribuíram para seu estado atual, segundo o 

psiquiatra responsável por seu prontuário, era o fato dela praticar masturbação. 

“Mostra-se afetiva, pede visita da família e fica triste na despedida. Passou os 

primeiros dias em grande excitação sexual entregando-se desordenadamente ao 

onanismo, fato este, que muito contribuiu com certeza para a depressão física em 
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que ficou. Atualmente estes distúrbios estão corrigidos ao menos moderados em 

virtude da fiscalização das enfermeiras”.20  

Quando usa a palavra certeza no prontuário mostra a convicção de que a 

sexualidade feminina não era saudável a não ser em prol da reprodução, sem esse 

entendimento podia causar-lhes danos físicos e psíquicos. Além do mais era motivo 

de vergonha, pois essa sexualidade perversa, como descreveu Pacheco e Silva 

(1950), estava associada à figura da prostituta, ao álcool e até ao roubo. Eram tipos 

de comportamento inadmissíveis para mulheres burguesas, educadas em meio à 

pureza. A psiquiatria classificava e punia esse tipo de comportamento como doença 

e isolamento sendo inibido qualquer sorte de ação ou desejo que extrapolasse os 

limites colocados pela medicina psiquiátrica.  

Concordamos com Couto (1994b), quando afirma que tais atitudes podem ter 

tido influencia nas emoções dessas mulheres. Segundo a autora: 

 

Ao examinar a descrição do estado mental das pacientes do Sanatório Pinel 
de Pirituba, pode-se cogitar que muitas concretamente sofreram 
desequilíbrios graves em função dos padrões impostos à mulher, os quais 
se manifestavam através dos delírios, que eram detalhados pelos médicos 
(COUTO, 1994b, p. 146).  

 

Encontramos algumas mostra desses delírios no prontuário de A.N., 36 anos, 

casada e mãe de dois filhos: “Aqui entrou calma, mais ou menos orientada no 

tempo. Respondeu sempre com acerto as nossas perguntas, mostrando boa 

capacidade de atenção. Relembrava com facilidade episódios mais importantes de 

sua vida que vimos confirmados por pessoas de sua família. Entretanto, preocupada 

com as idéias mórbidas que assoberbam seu psiquismo, já não consegue reter no 

campo da memória os fatos mais recentes. É evidente o enfraquecimento da 

memória de fixação. Fora do campo delirante, associa de maneira simples, mas 

correta as idéias, sem demonstrar entraves na ordem associativa e sem aceleração 

em sua marcha. A imaginação está dominada pelas idéias delirantes de caráter 

persecutório, a maior parte por interpretação mórbida e outras dependentes de 

desordens alucinatórias. Aqui no Sanatório, nos primeiros dias, em virtude do 

ambiente estranho em que se encontrou, passou muito bem. Relatava que era 

vítima de perseguições por parte de muitas pessoas, principalmente de seus 

visinhos, sem poder compreender a causa de tudo isso. Aos poucos começou a se 
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julgar perseguida aqui mesmo no Sanatório. Queriam mata-la pois ouvia sempre 

vozes de pessoas estranhas que a ameaçavam. Atribuíam-lhe uma serie de faltas 

graves pelas quais devia ser castigada. Sempre se recusou a externar quais eram 

essas faltas. Há poucos dias, tomada de grande ansiedade, resolveu confessar tudo, 

pois só assim podia se salvar. Relatou-nos então uma serie de atos, quase todos 

sexuais, aos quais dava o nome de „atos impuros‟. Só podia ficar tranqüila depois de 

nos confessar tudo”.21 

Observemos que os delírios de A.N. são todos de ordem persecutória, ela 

sentia-se vigiada, antes pelos vizinhos e em seguida dentro do hospital. Na sua 

confissão final chega-se a sentir sua angustia por pensar ou praticar uma série de 

atos sexuais. Suas alucinações extrapolavam suas emoções e estavam inscritas 

também no controle social que se existia sobre a sexualidade da mulher. A própria 

A.N. sabia que possuía vontades que não devia possuir e se sentia culpada por 

senti-las. Observamos a presença dessa culpa na sua angústia de guardar esse 

segredo para si, precisando confessar-se para externar o peso do sentimento sendo 

induzida a pensar que só assim podia se salvar. Chegava a ouvir vozes que lhe 

atribuíam uma série de faltas graves pelas quais ela devia ser castigada. 

Esse controle sobre a sexualidade tinha como objetivo regular a reprodução e 

manter a unidade da família nuclear. Segundo Costa (1999, p. 192): 

 

O aburguesamento da sociedade criou, como ideal humano da sexualidade, 
a unidade entre sexo, amor, matrimônio e procriação. Deste modo, passou 
a ser tida como ilícita a sexualidade fora do casamento (amor livre, coito 
pré-conjugal ou extra-conjugal); a sexualidade sem amor (prostituição, 
masturbação); ou, a sexualidade sem procriação (homossexualidade, 
sexualidade infantil, sexualidade do climatério). Este ideal deve ter 
seguramente existido, se não continua existindo. Mas, o fundamental é ver 
a que ele serviu e com que intenção foi estabelecido.  

 

Preocupados com a degenerescência e tendo na hereditariedade um fator 

atenuante para o melhoramento da raça, os médicos passavam a interferir 

diretamente na sexualidade. Alto grau de sexualidade ou de sexualidade sem 

procriação poderia comprometer não só a saúde mental da mulher como promover 

filhos fora do casamento, perturbações da vida uterina do feto e a aquisição de 

vícios associados a esse tipo de comportamento serviam de péssimo exemplo para 

educação dos filhos.  
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Veremos novamente, na consulta ao prontuário de A.M., 35 anos e casada, 

como essas questões influenciavam o comportamento feminino e levavam ao 

questionamento sobre os limites da verdade e da imaginação, o que podia ou não 

ser feito, os punimentos e castigos e os conflitos com suas questões morais: “Há 

questão de meses atrás, começaram os distúrbios psíquicos atuais, sendo que, 

nessa ocasião, esteve para ser internada, não o fazendo, porém, por ter melhorado 

bastante. Como, entretanto, os sintomas que apresentou da primeira vez 

retornassem de novo, com maior intensidade ainda, deu entrada nesse sanatório, 

onde se acha a 15 dias. Eis o que a própria doente nos conta do seu caso, dizendo 

não saber se o que se passa com ela é fruto de sua imaginação doentia, ou se é de 

fato a expressão da verdade: Foi sempre senhora até certo ponto voluntariosa, 

resolvendo sempre as questões que se lhe deparavam com prontidão e firmeza; há 

um ano atrás, no entanto, começou a notar que o ânimo resoluto de que era dotada 

começou a enfraquecer, a baquear, fazendo com que fosse aos poucos se tornando 

tímida, indecisa em suas resoluções. [...] Merece ser assinalado o fato relatado pelo 

marido da paciente, de que esse delírio alucinatório de fundo místico coincidiu 

justamente com um período de acentuado erotismo, em que desejava ate atos 

contra a natureza”.22 A.M. verbaliza e coloca nos delírios suas angústias “[...] 

mostrando remorso por evitar ter filhos e se sentindo culpada pela sua sexualidade, 

declarando não conseguir separar a realidade de sua imaginação doentia”. Somente 

através de sua santificação que podia ser perdoada por seus desejos. Ao mesmo 

tempo, o marido declara que “esses delírios de fundo místico coincidiram justamente 

com períodos de acentuado erotismo em que desejava até atos contra a natureza”.23 

Logo foi perdendo sua personalidade voluntariosa, tornando uma mulher sem ânimo, 

enfraquecida e indecisa em suas resoluções”.24 

Esses atos contra a natureza a colocavam no extremo negativo da 

feminilidade normal. Somente tornando-se santa ou entrando para um convento 

podia reprimir suas vontades e aproxima-la do mito da mulher dessexualizada. Essa 

paciente expõe com clareza os conflitos em relação a sua sexualidade, o papel que 

tinha o sexo dentro do casamento, a idealização que tinha a sociedade e o discurso 

médico sobre maternidade. Esse discurso aparecia com o objetivo de promover, 
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através da procriação, as modificações sociais e a transmissão das características 

hereditária das gerações futuras. A política nacionalista prezava pela união familiar e 

uma boa educação das crianças, já que estas eram a próxima geração a administrar 

e formar a futura sociedade brasileira. Segundo Nunes (2010, p. 376): 

 

A partir de então, configurou-se um processo maciço de medicalização do 
corpo feminino. Através de infinitas regras de higiene, buscava-se 
minucioso controle da vida e da sexualidade femininas, visando conter seus 
excessos e ardores, e adestrando as mulheres para a maternidade. Tal 
processo de medicalização deveria ser calcado em preceitos baseados nos 
cânones científicos da época. 

 

Essas mulheres viviam uma conflitante ambigüidade em relação a sua 

sexualidade. A sedução e o ato sexual deveram existir, porém com limites para 

seduzir e agradar um adequado e futuro marido e fazer sexo para a reprodução. O 

próprio Pacheco e Silva (1950, p. 34) comenta sobre os limites do pudor e dos 

sentimentos antagônicos a este, como a vaidade e a faceirice:  

 

Não precisamos analisar nem descrever o que vem a ser faceirice. É esse 
sentido que leva a mulher, a todos os momentos, a se preocupar com a sua 
pessoa, a querer chamar a atenção, agradar, parecer bela, e mui 
justamente, pois esse é um atributo do sexo é um dever da mulher. Às 
vezes observamos o entrelaçamento dos dois sentimentos – o do pudor e o 
da faceirice. [...] Para a maioria das mulheres, o eleito é sempre dotado de 
incomparáveis qualidades físicas, intelectuais e morais. E certas mulheres 
fazem do amor um ideal tão elevado que os seus sonhos podem nunca se 
transformar em realidade.  

 

A sedução feminina não devia ultrapassar os limites de sua beleza, cuidado 

com o corpo e outras maneiras de chamar atenção do olhar masculino. Não existia 

lugar para sexualidade feminina nem comportamento sexual. Na ilustração da 

charge, na próxima página, a moça se produz com arrumação nos cabelos, vestido, 

salto e batom para tentar conquistar um marido, aflita por não conseguir um noivo. A 

mulher pode seduzir, porém, dentro dos limites aceitos socialmente.  
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Figura 3 – Charge da moça solteira.  
Fonte: Almanaque Saúde da Mulher, 1943. p. 5. 

 

A atividade sexual fora do casamento e desvinculada da reprodução era vista 

como desvio de conduta. Assim como a masturbação, a prostituição é classificada 

pelo saber médico e criminológico como vício. Mulheres dessas categorias 

passavam a formar outra parte marginalizada da civilização. A prostituta era ligada à 

idéia de corpo anti-higiênico e, assim como os vagabundos e alcoólatras, passa a 

fazer parte do clube dos degenerados, tornando-se objeto de vigilância sanitária. 

Nesse contexto, Rago (1987, p. 90) aponta: 

 

Os médicos ligados aos órgãos públicos de controle da saúde da 
população, preocupavam-se com o controle e vigilância da prostituição. O 
retrato da mulher pública é construído em oposição ao da mulher honesta, 
casada e boa mãe, laboriosa, fiel e dessexualizada.  

 

Por esses e outros motivos, na virada do século, a sexualidade feminina vai 

ser objeto de inúmeras páginas da ciência sexual. A psiquiatria, ligada ao 

comportamento, vai se ocupar bastante sobre o assunto, instituindo o conceito de 

perversão que de acordo com Nunes (2000), serviu para catalogar os atos sexuais 

anormais e punir a indisciplina. Pervertido seria qualquer tipo de relação sexual fora 

dos padrões daquela época e a mulher por representar mais emotividade e 

insensatez estariam mais próximas das perversões. Se existem homens perversos é 

por que existem mulheres perversas que os corrompem (NUNES, 2000). O hospício, 

servindo aos propósitos de disciplinarização da cidade, abrigou levas de prostitutas 

encaminhadas pela polícia.  
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Diferente da prostituta a mulher burguesa devia servir de exemplo. A vida da 

mulher pública era feita de excessos e estes eram causas de enfermidades e reflexo 

de tudo o que era anti-higienico. Por ouro lado, a dessexualização da mulher 

burguesa era um mito, não se podendo negar a elas uma sexualidade, que mesmo 

dentro de limites estava ali, ao menos disfarçada como um meio para a procriação. 

De acordo com Costa (1999, p. 229), a falta de relação sexual entre os conjugues, 

era inclusive uma preocupação:  

 

Higienicamente, portanto, a „falta sexual‟ no casamento não era o excesso, 
como na religião, mas a insuficiência. O casal medicalizado devia ser 
plenamente sexualizado. Do bom desempenho sexual dos conjugues 
dependia a saúde dos filhos, a moralidade da família e o progresso 
populacional da nação.  

 

A condição da sensualidade feminina levava à preocupação com a vida 

sexual das mulheres e o questionamento sobre sexualidade nos prontuários 

médicos não eram tão abertos, nem tão pouco excluídos. Neles existiam perguntas 

como: Queixara-se de sensações estranhas pelo corpo? Nesse campo destacam-se 

anotações sobre as respostas de caráter sexual, tais como: Deseja muito a copula. 

Percebe-se que o assunto ainda era considerado tabu e seus excessos eram sinais 

de desvio, porém não eram negados. 

Vimos que as nuances entre o que era certo e errado, eram pouco nítidas. Ao 

mesmo tempo em que diziam que a mulher precisava encantar, cuidar de sua 

pessoa e ser vaidosa era preciso que essas características estivessem entrelaçadas 

ao pudor. Manter o equilíbrio entre esses limites gerava questionamento e conflitos 

internos que geravam nas mulheres idéias de auto-acusação, remorsos e 

sentimentos de culpa. 

Quando chegavam ao Pinel passavam por uma bateria de questionamentos 

através do julgamento do psiquiatra, já trazendo consigo um pré-julgamento social e 

religioso, tudo isso somado, avolumava a representação do certo ou errado, e 

justificava a punição de comportamentos fora do normal. Excepcionalmente algumas 

mulheres se revoltavam contra as internações, discordando com o senso comum, 

porém sua revolta se somava à outros atributos relativos ao caso, sendo aderido ao 

prontuário o termo agressividade e acentuada a observação de que a paciente havia 

resistido a internação. Porém, de modo geral, percebe-se nos depoimentos contidos 

nos prontuários, que as mulheres aparentemente consentiram ser internadas e de 
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alguma forma eram induzidas a fazer uma auto critica, se colocando como 

merecedoras por estar ali, achando que não se encaixavam socialmente neste 

momento de suas vidas, em relação ao que era adequado ao sexo feminino. 
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3 A AMEAÇA DA LOUCURA: OS MANDAMENTOS PSIQUIÁTRICOS E O 

CASTIGO DA CULPA 

 

A medicina ocupava um lugar importante dentro das políticas sociais do 

século XX, porque trazia respostas e soluções para os problemas sanitários e 

higiênicos enfrentados pela cidade em crescimento através de comprovações 

científicas. Detinha um saber que possibilitava circunscrever os limites dos corpos, 

impor comportamentos, julgar os atos. O senso comum passa a medir sua saúde 

através dessas verdades. Tenta se comportar de acordo com suas regras e julgam o 

que é certo ou errado pela sua cartilha. Desta forma, Stepan (2005, p. 75) menciona 

que:  

 

No entanto, como historiadores, temos a consciência de que nem as teorias 
da ciência, nem as conclusões sociais a elas associadas são simples 
resultados de investigação neutras. Antes, ambas estão vinculadas a 
sistemas de interpretação que se reforçam mutuamente. As teorias da 
natureza jamais são simplesmente descobertas. Pelo contrário, são 
socialmente articuladas.  

 

Vimos que a teoria psiquiátrica articulou suas pesquisas anatômicas ao corpo 

feminino de acordo com as expectativas que tinham de organizar a sociedade em 

torno da família e dos bons costumes. Passava a atuar não apenas como ciência 

orgânica, mas também sobre os hábitos e comportamentos sociais. Através do 

hospício o psiquiatra entrava em contato direto com as famílias e com as intimidades 

dos pacientes. Esse momento de abertura e confiança na medicina psiquiátrica 

propicia segundo Costa (1989), o nascimento de novas teorias que foram adotadas 

pelo Pinel e serviram para dar suporte aos desarranjos e problemas da burguesia. 

Para o autor, as teorias psicoterápicas respondiam a essa necessidade de 

moralização das camadas urbanas, em setores mais abastados. Aos pobres, a 

prevenção e aos ricos ou remediados, a psicoterapia. Nos manuais psicoterápicos 

da época, o que se vê é um misto de vagos princípios cristãos postos a serviços de 

individualismo burguês mais descarado (COSTA, 1989).  

Pensamos que estes princípios talvez não fossem tão vagos assim. A Igreja 

Católica ainda era uma instituição de influência no Estado brasileiro, a medicina 

legitimava sua ligação com o Estado e dialogava facilmente às famílias, utilizando as 

bases de um discurso já há muito elaborado e utilizado pela Igreja. A psiquiatria 
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apoiava a instituição familiar, o casamento, o pudor e condenava os excessos, o 

luxo e o ócio em discurso muito coerente com o da Igreja, dentro do Sanatório Pinel 

existe uma capela e no ato de sua inauguração ocorreu uma missa. 

A psiquiatria inclusive se apropriava de terminologias religiosas, apresenta a 

reciprocidade e até uma maneira de se fazer entender sem quebrar antigos valores. 

Nesse contexto, Costa (1999, p. 66) ressalta: “Fingindo respeitar o sagrado, na 

verdade, a medicina facilitava sua difusão na esfera familiar. A alma foi o salvo-

conduto que permitiu aos médicos contrabandear para o interior do mundo privado 

os novos significantes higiênicos”.  

Se a alma foi o salvo-conduto da higiene, para a psiquiatria ela teve uma 

significação bem maior. A alma ou o espírito era a fonte das emoções, era ela que 

sediava os sentimentos e os emitia através do corpo. Para Costa (1999, p. 66), “A 

alma religiosa era por essência separada da matéria; a alma médica, pelo contrario, 

plantava suas raízes no corpo”.  

O psiquiatra era aquele que tinha o conhecimento sobre os mais profundos 

sentimentos e emoções humanas e podia ser o que estava ainda mais intimamente 

ligado aos pacientes, principalmente às mulheres porque de acordo com Pacheco e 

Silva (1950, p. 17): 

 

nela o corpo está muito mais preso ao espírito do que no homem. Nela as 
emoções de todos os instantes, as oscilações constantes do seu humor, 
provocam múltiplas reações corporais, as quais não são estranhas o seu 
complicado mecanismo endócrino.  

 

Vimos no capítulo anterior que a interação corpo-espírito estava relacionada a 

um pensamento organicista da psiquiatria, as formas femininas revelavam seus 

adjetivos e comprovavam sua sagrada função na terra. Relacionava-se também, seu 

sistema reprodutivo à suas doenças mentais, seu corpo frágil e complexo 

internamente podia afetar sua sanidade, ou os excessos do mundo externo, mau 

influências em demasia sobre sua mente delicada, podiam afetar o ser corpo. Por 

estas vias, internas ou externas, a mente e o corpo feminino estavam vinculados. 

Podemos ilustrar com mais clareza essa relação dual e a forte confiança na figura do 

psiquiatra, como ouvinte das intimidades da paciente e como esperança de cura no 

prontuário de N.S., de 1929: “Começou a sentir grande dor de estomago. 

Diagnosticaram uma dispepsia nervosa. Nenhum tratamento foi eficiente. Ao mesmo 
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tempo, receosa da incurabilidade, começou a ater idéias de ruína, a temer a morte e, 

principalmente, a viuvez do marido; mais tarde notou que sua gordura aumentava, 

isso aumentou também os seus dissabores. Dai, tudo lhe era tristeza ou motivo de 

irritabilidade. O tecido adiposo do abdômen tomou proporções enormes. E a doente 

já presa de alucinações (ouvia vozes que lhe chamavam vagabunda) auditivas 

começou também a pensar no suicídio, como único alivio para seus sofrimentos. 

Posta em grande vigilância, irritava-se e então praticava desatinos e principalmente 

agressões, contra os parentes e marido. Nessa ocasião, já era vitima de terrível 

insônia, abandonou-se completamente as idéias de ruína. Relaxou nos cuidados 

higiênicos, na alimentação, nos hábitos domésticos. Foi internada no Instituto 

Paulista, onde foi submetida a uma intervenção que lhe retirou 6kg e 200g de tecido 

adiposo do abdômen, melhorou, não só da dyspesia como também seu estado 

nervoso. É a doente quem informa. 

Hoje conserva ainda uns laivos delirantes de fundo persecutório, 

especialmente contra um Sr. Chico Vieira. [...] Seus surtos de perturbação mental, 

ao que informa não se ligam a menopausa. É menstruada regularmente”.25  

N.S. já havia procurado tratamento para sua dispepsia nervosa em outros 

hospitais e nada sendo eficiente recorreu ao sanatório. O incomodo no estomago 

vinha afetando suas emoções e vice-versa. O fato de não conseguir aliviar-se 

desses incômodos passaram a causar-lhe grandes temores que levaram a ter 

alucinações e pensamentos suicidas. Isso mostra como o orgânico estava associado 

as emoções, não pelo fato da dor ter provocado reações afetivas mas pela condição 

de que a mulher se fragilizava mais facilmente diante de sua saúde e estética, com a 

retirada de gordura de seu abdômen, a própria paciente conta que houve uma 

melhora em seu quadro. Essa relação não era só um consenso entre os médicos 

sendo recorrente os questionamentos sobre sua menopausa e seu ciclo menstrual 

como as principais causas de afetações emocionais. 

Os psiquiatras atuavam como clínicos, realizando exames físicos e 

registrando os relatos íntimos das pacientes, suas relações com a família, seu 

passado e fatos do cotidiano. Isso exigia grande confiança em sua pessoa e no 

papel que este representava na sociedade, tornando-o autorizado a administrar 

aquele espaço para onde às pessoas entregavam seus familiares. Era um espaço 
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 Informação contida no prontuário do paciente N.S., arquivado na caixa: C09576, N˚ 0019. 
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que, diferente dos hospitais, olhava para o que acontecia com a alma daquelas 

pessoas e o que perturbava seu corpo e mente. 

De acordo com Machado et al. (1978, p. 447): 

 

Através da psiquiatria o médico penetra ainda mais profundamente na vida 
social, dá as cartas em um jogo que passa a existir segundo regras por ele 
mesmo criadas. Seu instrumento básico na época: o hospício. Na ação da 
medicina com relação à loucura tudo converge para a implantação desse 
espaço específico de reclusão que, abrigando as pessoas consideradas 
doentes mentais, e capaz de recuperá-las pela própria forca terapêutica de 
sua organização. 

 

Nesse espaço o doente estava em contato direto com o médico e segundo 

Isaias Pessotti (1996), era um processo importante para o tratamento, pois, este 

acompanhava diretamente a evolução do doente como figura de autoridade 

competente. Para o autor: 

 

Toda essa importância central do médico na instituição manicomial tem uma 
razão única: assegurar que o ambiente seja o melhor possível para a 
recuperação dos alienados. Para reencaminhar razões desregradas, um 
ambiente sem regularidades, ordem e hierarquia seria contraproducente, se 

não nefasto (PESSOTTI, 1996, p. 173).  
 

Já a visão de Foucault (2007), é a do hospital como local de 

institucionalização do poder da medicina. A reclusão dos loucos era atribuída a 

possibilidade de vigilância, repressão e disciplina: Segundo o autor: 

 

É, portanto, o ajuste desses dois processos, deslocamento da intervenção 
médica e disciplinarização do espaço hospitalar, que está na origem do 
hospital médico. Esses dois fenômenos, distintos em sua origem, vão poder 
se ajustar com o aparecimento de uma disciplina hospitalar que terá por 
função assegurar o esquadrinhamento, a vigilância, a disciplinarização do 
mundo confuso do doente e da doença, como também transformar as 
condições do meio em que os doentes são colocados (FOUCAULT, 2007, p. 
107). 

 

Pensamos que as afirmações de Foucault (2007) se articulam a partir do 

tratamento da doença, concordamos que o hospício tinha função disciplinar e que 

essa função e todas as outras atitudes de poder, vigilância, moralização e 

isolamento foram justificadas pelos médicos a partir das causas dessas doenças. 

Vimos que, na visão dos médicos, o isolamento era também uma forma de distanciar 

o louco das causas de sua loucura. Os excessos da cidade faziam parte das causas 
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gerais apresentadas em um manual sobre psiquiatria clínica capazes de afetar o 

sistema nervoso:  

 

Realmente a intensidade da vida moderna, as dificuldades econômicas, a 
rapidez das comunicações, a rapidez da difusão do pensamento, a vida 
anti-higiênica das grandes coletividades, a deficiência alimentar, o ruído 
intenso e incessante nas grandes aglomerações, a tensão de espírito 
permanente em que vive o homem de hoje, os hábitos de luxo, os prazeres 
excessivos, contribuem, indiscutivelmente, para aumentar de modo 
assustador, as psicopatias (PACHECO E SILVA, 1940, p. 34).  

 

Das causas mais específicas fala-se da convivência perturbadora com a 

família e vizinhos, para isso nada melhor que um lugar tranqüilo para apaziguar os 

delírios. Caso o ambiente familiar não fosse tranqüilo ou viesse sendo palco de 

tensões geradas por comportamentos transgressores, o melhor a se fazer era isolar 

essa pessoa. E.C. chegou ao Pinel em 1930, pelo motivo de contrariar sua família: 

“Trabalhava demais, havia uma hiperexcitação intelectual. Escrevia livros escolares 

que julgava modelos, fundava escolas noturnas, comprava livros e livros para ler. Já 

nesse tempo, tornava-se totalmente independente, não admitia intervenção ou 

conselhos dos pais ou irmãos mais velhos, confiava exclusivamente em si. Foi para 

Botucatú, aí continuou sua atividade. Teve nesse ínterim dois abalos morais por 

casamentos rompidos. Foi sucessivamente brigando com todos os irmãos, tornou-se 

agressiva mesmo com os próprios pais e quase que repentinamente caiu em pura 

excitação maníaca, agitação nervosa, incoerência e fuga das idéias [...]”.26 

O fato de E.C. torna-se uma mulher independente, confiar exclusivamente em 

si, não respeitar a opinião dos mais velhos, tomar decisões e fazer escolhas por si, 

já colocava sua sanidade em prova e trouxeram dificuldades de relacionamento com 

os seus familiares. Quando E.C. afrontava opiniões, provavelmente, o fazia por ser 

independente e, possivelmente, por ter passado por dois abalos morais com 

casamentos rompidos, o que era pouco aceitável e podia ter sido motivo de tensão 

entre seus pais e irmãos. Veja que existe uma preocupação com as afrontas de E. 

não somente pelo fato de sua independência, mas porque ela desestruturava a 

ordem e a hierarquia familiar. 
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 Informação contida no prontuário do paciente E. C., arquivado na caixa: C09577, N˚ 0045. 
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Em carta aos familiares de outra paciente que pediram notícias sobre a alta 

da sua filha, Carlos Pacheco responde: “D. Odila continua a apresentar as idéias 

relativas a um suposto casamento a que a teriam obrigado. Dias há em que 

apresenta essas idéias delirantes mais persistentes, tendo insônias e ficando mais 

nervosa. Outras ocasiões mostram-se mais raciocinante e calma. Julgo que tais 

manifestações vão se desvanecer com o correr do tempo, podendo, entretanto, 

durar um período relativamente longo, impossível de ser previsto. Quer me parecer 

que o isolamento é a condição ideal do tratamento de sua filha, por isso, sempre que 

recebe visitas de pessoas da família, seu estado se agrava. Deliberará o que 

entender mais acertado com relação à continuação da mesma nesse sanatório”.27    

De acordo com Pacheco e Silva (1926), o isolamento significa a possibilidade 

de preservar o paciente do contato com qualquer coisa que o incomode, rompendo 

hábitos e promovendo o revigoramento da saúde mental. No entanto, o psiquiatra 

propõe o internamento, mas não impõe sua decisão, delegando à família a opção 

pelo internamento:  

 

Neste sentido, se a família rica quiser manter junto dela o alienado, o 
internamento não deve ser imposto. Ainda que com limitações, ela pode 
reproduzir um hospício no interior de sua grande casa. A situação é 
diferente no caso da família pobre e do louco que vaga pelas ruas: não há 
possibilidade alguma de garantir a segurança e o tratamento. O isolamento 
é então indispensável (MACHADO et al., 1978, p. 431). 

 

Se para alguns casos o isolamento não era imperativo, talvez a busca pelo 

Hospital Psiquiátrico de Pinel se dava, além da expectativa de cura, pela função de 

segregar o desconforto. Essa prática do isolamento também estava permeada por 

um incomodo da elite, relacionada aceitação de ter um membro da família com 

problemas mentais, algumas vezes, extrapolando os limites de suas casas, 

compartilhando isso com seus visinhos. A privacidade das famílias é delimitada pela 

proximidade da vizinhança e essa passa a fazer parte da rotina, como no caso da 

paciente A.D.N: “ A imaginação está dominada pelas idéias delirantes de caráter 

persecutório, a maior parte por interpretação mórbida e outras dependentes de 

desordens alucinatórias. Aqui no Sanatório, nos primeiros dias, em virtude do 

ambiente estranho em que se encontrou, passou muito bem. Relatava que era 
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vítima de perseguição por parte de muitas pessoas, principalmente de seus visinhos, 

sem poder compreender a causa disso tudo”.28 

O louco era visto como reflexo de que algo estaria errado, fora do lugar. Por 

estar ligada a hereditariedade e algumas vezes a educação, a condição da loucura 

provocava certo desconforto por parte de suas famílias em assumir esse fato, pois, 

isso mostrava sua fragilidade como instituição. O investimento da medicina no tema 

família, aparecia como processo de fechamento e organização do núcleo familiar. 

Conforme Foucault (2002), a nova família, a família substancial, a família afetiva e 

sexual, é ao mesmo tempo uma família medicalizada. Essa família medicalizada, 

contava com uma hierarquia que não devia ser questionada, como no caso de E. e 

tampouco desestruturada de forma que não pudesse educar seus filhos.  

Esse foco na família burguesa é conseqüência do lugar de importância que 

ela ocupa nesse momento, como membro importante da nação. Só uma família 

estruturada era capaz de conceber um cidadão modelo. Nesse sentido, Costa (1999, 

p. 148) menciona que: 

 

Desde então, famílias e mais famílias, começaram a imaginar-se 
responsáveis pela ordem e desenvolvimento do Estado. A idéia de criar 
filhos para nação já não mais era repelida. Os conjugues deixavam a 
mesquinhez de suas pequenas tarefas, de suas pequenas necessidades, 
para se inserirem no grande trabalho de construção do povo e do Estado 
brasileiro. Amor à família e o amor ao Estado começavam a identificar-se. 

 

Afrontar a hierarquia desse núcleo familiar era afrontar todo um ideal de 

progresso, o que podia ser uma atitude insana e um louco dentro da família podia 

ser sinal de que esta não ia bem. Isolar os familiares insanos era uma forma de 

esconder o problema e aliar-se ao médico em busca de solução. “Portanto, havia 

uma relação de reciprocidade de poderes na aliança médico-familiar, que era um elo 

entre o público, representado pela instituição psiquiátrica, e o privado” (COUTO, 

1994b, p. 94).  

Com isso a psiquiatria convocava as famílias, para progredir junto com o 

Estado, criando uma idéia de identidade nacional. “O medo produzido pelas 

constantes ameaças de doenças não era proporcional à aquisição das regras do 

bem-estar. A família desequilibrava-se e buscava um denominador comum para 
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seus acordos e conflitos” (COSTA, 1999, p. 139). Uma forma de amenizar a 

fragilidade familiar em torno da doença era propor campanhas educacionais.  

A implementação de um Ministério da Educação e Saúde veio aliada à crença 

de que a população adoecia e constituía maus hábitos por pura ignorância. Este foi 

um conceito construído durante os anos, pois em 1955 a questão da educação em 

saúde ainda era pauta do recém lançado livro: Higiene Mental e Saúde Pública, do 

psiquiatra Mario Yahn contemporâneo de Antonio Carlos Pacheco e também 

ocupante de cargos no Juqueri. Em um trecho o autor exalta a importância do 

esclarecimento da população, pois acreditava que só assim era possível atingir as 

mentalidades e promover mudanças. “Muito mais do que isso, educar e influir, em 

naturais oportunidades, para que o educando tenha e queira ter um constante 

comportamento favorável a si, à família e a sociedade, ante um objetivo comum: a 

defesa, a conservação e o aperfeiçoamento do ser humano” (YAHN, 1955, p. 22).  

Segundo Dias, Chagas e Souza (2011, p. 482), a presença de Getúlio Vargas 

na presidência, 

 

foi sucedida por uma série de reestruturações governamentais, em que os 
serviços de saúde adquiriram um status de ministério, articulados a área da 
educação. Foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), 
que passaria a Ministério da Educação e Saúde (MES) em 1937, durante a 
gestão do ministro Gustavo Capanema (1935 a 1945), apresentado entre os 
órgãos então criados o Serviço de Propaganda e Educação Sanitária.  

 

Educar o indivíduo para que este influenciasse sobre o meio e, a longo prazo, 

melhorasse a saúde das famílias era o lema para permitir que pessoas saudáveis se 

perpetuassem através da hereditariedade dos caracteres adquiridos.29 Em todos os 

prontuários analisados para este trabalho a primeira ressalva, no campo de exame 

mental feita pelo psiquiatra, era se a paciente possuía antecedentes hereditários de 

moléstias mentais e também sobre sua escolaridade e educação familiar. Conforme 

Pacheco e Silva (1940), o indivíduo bem educado intelectual e socialmente 

dificilmente ia entrar em desordem mental: 
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 A teoria dos caracteres adquiridos era uma construção de pensamento lamarckista, que teve 

grande influência sobre os cientistas brasileiros. Lamarck (apud STEPAN, 2005) considerava que 

a influência do meio poderia alterar permanentemente as características do indivíduo. Conhecida 

como: Herança dos caracteres adquiridos. Essas aquisições ficariam no organismo e seriam 

transmitidas para as próximas gerações. 
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Fator que merece também ser estudado, em razão da incontestável 
influência que exerce na gênese das desordens mentais é a educação. A 
incrível transição de vida operada nestes últimos anos, com repercussão 
sobre os hábitos, os costumes, a organização social, política e econômica, 
revolucionou os problemas educacionais e se refletiu não apenas sobre a 
psicologia como também sobre a psicopatologia (PACHECO E SILVA, 
1940, p. 41).  

 

A influencia de uma educação corrompida podia ter efeitos sobre a saúde 

mental do indivíduo. Segundo Pessotti (1996, p. 94), “O efeito dessas causas parece 

ser especifico. Ele não se exerce sobre qualquer aspecto de alienação, mas apenas 

sobre a perda ou desregramento da razão”. No prontuário de E.C., o psiquiatra 

aponta que a educação e o seu meio familiar já a prepara para a loucura: “[...] os 

antecedentes nervopáticos são grandes. A nossa doente traz pesada tara 

hereditária. Um tio paterno e um tio materno faleceram alienados. Dos seus irmãos, 

os que conhecemos, um, espírito inteligente, é, porém, desconfiado e nervoso; outro 

é sujeito  a crises de hypomelancolia; uma irmã é francamente melancólica. O pai, 

degenerado físico, é um esquisitão; vida agitada. Aos seus diversos filhos deu como 

nome de família o nome do lugar onde nasciam; donde numa família de muitos 

filhos, não há um só que, pelo nome, indique a família a que pertence. A mãe 

sempre foi muito nervosa e de organismo fraco. Nossa doente é a última nascida e, 

como tal, sempre habituada a mimo e caricias excessivas. Muito inteligente, estudou 

na Escola Normal, onde se salientou. Recebendo sempre elogios, que a tornaram 

orgulhosa”.30 

A carga genética determinava seu diagnóstico e era comprovava pelo fato de 

que os irmãos também eram doentes. De acordo com Pacheco e Silva (1940, p. 38): 

 

A hereditariedade é, indubitavelmente, uma das causas principais, a causa 
das causas, como dizia Trelat, das desordens psíquicas. Degerine, que fez 
notáveis estudos sobre a herança em patologia nervosa e mental, afirmava 
que, em nove décimos dos casos, esse fator interviria diretamente na 
instalação da doença. 

 

O Pensamento médico psiquiátrico de Pacheco e Silva (1940) tinha como 

referência a teoria da psiquiatria vigente desde o século passado, a qual enxergava 

o organismo e o ambiente como principais responsáveis pelas alterações da mente. 

Segundo Russo (2002, p. 73):  
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No século XIX, sua vertente „somaticista‟ conheceu grande sucesso com a 
teoria da degeneração, para a qual a doença mental seria causada por uma 
degeneração dos sistemas nervoso, causada, por sua vez, por 
comportamentos inadequados de gerações anteriores. Teria, portanto, uma 
causa física e seria hereditária. Essa teoria vicejou junto a outras que 
buscavam ancorar diferenças sociais na biologia. Até pelo menos os anos 
30 do século XX, essas teorias deterministas e hereditaristas obtiveram 
grande sucesso junto aos médicos e cientistas da época.  

 

Ainda com relação ao caso de E.C., mesmo ela tendo se destacado nos 

estudos, a herança e o ambiente familiar em que vivia já presumiam os efeitos que 

podiam afetar sua sanidade. O pai esquisito e de vida agitada, uma mãe nervosa e 

fragilizada não davam conta de lhe prover uma boa educação, até mesmo os 

excessos de carinhos e elogios foram levados em conta. Era preciso muita 

perspicácia para educar um filho, saber dosar os afetos, impor limites e orientar seu 

futuro. Uma mãe que não contasse com plenos atributos mentais jamais podia ser 

uma mãe suficientemente boa. 

À medida que a psiquiatria coloca seu discurso no âmbito social, às causas 

atribuídas às doenças nervosas deixam de ser naturais ou simplesmente biológicas 

os atos e comportamentos vindos da própria família passam a ter efeito sobre a 

saúde mental dos filhos. Para Foucault (2002, p. 314) essa relação da medicina com 

a família foi fundamental para a constituição de uma nova relação entre pais e filhos: 

“começa uma espécie de corpo-a-corpo pais-filhos, que me parece característico da 

situação não de toda família, mas de certa forma de família na época moderna”. 

A responsabilidade sobre as conseqüências da educação passa a ser jogada 

nos pais, a culpabilização, por conseguinte, atravessa as questões naturais e recai 

sobre o indivíduo. A culpa é dos pais, seja porque foram desleixados, desatentos, 

preguiçosos ou incompetentes. E se a culpa recai sobre a família, em termos de 

cuidados com os filhos, uma boa parcela é atribuída à mulher cujo papel social 

nesse momento é exatamente garantir uma jornada exemplar, que começaria desde 

seu casamento até maturidade de seus filhos. Essa jornada tinha início durante a 

vida de solteira preparando-as para a possibilidade de tornarem-se prontas para 

casar e constituir uma nova família. M.C., 22 anos e solteira, chegou ao Pinel em 

1931 com sintomas delirantes de auto-acusação, está escrito em seu prontuário: 

“Família diz que nunca foi pessoa normal. Ate os 8 anos foi “tati-bi-tati”31. Períodos 
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 Fala com articulação defeituosa das consoantes. Geralmente superada quando se torna adulto, 
porém muitas vezes usada quando se comunicam com crianças. Pode ser característica de 
distúrbios graves de comportamento e na esquizofrenia. 
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longos de insônia rebelde. Aos 10 anos, quando cursava o quarto ano do grau 

escolar não dormia preocupada com as lições. Chorava ao pensar que não podia 

dar conta dos estudos. Aos 14 anos quando cursava o primeiro ano da escola 

normal teve nova crise. Permanecia no quarto sempre deitada, não saindo nem para 

as refeições. Passa o tempo lendo livros de literatura e fazia questão de só 

conversar sobre temas literatos. Queria que todos a achassem inteligente e fazia 

questão de deprimir as outras moças por não pensarem do mesmo jeito, 

considerando-as fúteis e tolas. [...] Possui idéias delirantes de auto acusação. Dizia 

sempre ter sido má filha e única causadora de desgostos na família e de seu pai. 

Sentia-se presa a um grande remorso, pois seus atos todos sempre eram 

determinados por maldade. Permanecia deprimida e ansiosa chorando e se 

lamentando continuamente. [...] Interrogada deixava de responder as perguntas para 

só externar idéias delirantes de culpabilidade e auto-acusação. Toda sua 

imaginação se restringia ao campo dessas idéias. Numa obsessão permanente e 

que geravam estado angustioso em que continuamente permanecia”.32    

É interessante notar que as primeiras ressalvas diziam respeito as atividades 

intelectuais de M.C. Desde muito nova era uma garota preocupada com os estudos 

e se esforçava para ser reconhecida como intelectual, sobrecarregando-se nos 

estudos, conversando sobre temas literatos e menosprezando outras meninas por 

não pensarem do mesmo jeito que ela. Essas atividades destacam-se em seu 

prontuário, já que deviam chamar atenção do psiquiatra, pois não eram atividades 

normais para uma mocinha. Podia sobrecarregar os nervos e desviar o foco de uma 

menina que saía da adolescência e já devia preocupar-se em encontrar um bom 

casamento, se preparar para ser mãe e dona do lar. Aos 22 anos quando chegou ao 

sanatório “está anêmica e desnutrida. Com depressão profunda e ficava sempre no 

quarto”.33 Com idade adulta e próxima de cumprir as obrigações referente ao seu 

gênero, M.C. passa a sentir remorso e culpa-se por ser o grande desgosto de sua 

família, lamentando por não ter sido uma filha modelo que agradasse as 

expectativas de seu pai. 

Três anos mais velha e também solteira, P.R., interna-se no Pinel em 1930. 

“Desorientada no tempo. Memória ruim, dizendo com dificuldade os nomes de 

meses e anos. Não se mostrou emocionada com a internação. Diz que não tem 
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 Informação contida no prontuário do paciente M.C., arquivado na caixa: C09579, N˚ 0116. 
33

 Informação contida no prontuário do paciente M.C., arquivado na caixa: C09579, N˚ 0116. 
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vontade própria, só desejando fazer o que Deus e os pais quiserem. Frequentou 

colégio de freira até os 12 anos. Fazia em casa pequenos trabalhos domésticos, 

mas demonstrando executa-los com certa indolência. Preferia entregar-se aos 

estudos de arte musical tendo mesmo chegado a fazer composições ligeiras. [...] Já 

possuía idéias místicas e revelando, por outro lado, grande receio em não arrumar 

um casamento”.34 

P.R. se abstém de qualquer desejo ou vontade própria, se dedica a obedecer 

as vontades da família e de Deus, também foi moça dedicada aos estudos de 

música e chegou até a produzir algumas composições, porém aos 25 anos, seu 

receio era não arrumar um casamento. Em nossos prontuários a grande maioria das 

mulheres acima dos trinta anos era casada, isso não quer dizer que seja uma regra, 

mas podemos pensar que na idade dos vinte e cinco e nesse contexto essa fosse 

uma preocupação plausível, não só de P.R., mas também de seus pais.  

A influência das famílias em relação aos desejos e vontades dos filhos, 

principalmente em questões ligadas a relacionamentos eram muitas vezes 

determinantes. A seleção do parceiro passava pelas questões da defesa da raça, no 

casal higiênico a hereditariedade passava a ser tão fundamental quanto o nível 

social e financeiro. De acordo com Costa (1999, p. 219), “No casamento idealmente 

concebido pela higiene o casal olhava o futuro e não o passado. Seu compromisso 

era com os filhos e não com os pais. A escolha do conjugue estava manietada a 

esta posição. O cuidado com a prole converteu-se, por essa via, no grande 

paradigma da união conjugal”. 

S.B., 38 anos e também solteira, chegou ao Pinel porque suas variações de 

humor “apareceram após grandes contrariedades que teve por motivos de ordem 

sentimental. Apaixonou-se seriamente por um rapaz que a família julgou indigno a 

ela. Daí o grande abalo moral que sofreu. Começou a se achar culpada de tudo, 

julgando-se espírita sem que nunca tivesse cultivado o espiritismo. Logo depois, um 

medo vago e generalizado tomou conta de sua pessoa. Não querendo ficar um 

instante sozinha, dizendo constantemente: tenho medo, tenho medo. Não contando 

o porque”.35 S.B. é uma exceção, com trinta e oito anos e ainda solteira, tendo se 

apaixonado por uma pessoa considerada imprópria para ela por seus familiares. 
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 Informação contida no prontuário do paciente P.R., arquivado na caixa: C09578, N˚ 0102. 
35

 Informação contida no prontuário do paciente S.B., arquivado na caixa: Caixa: C09588, N˚ 0470. 
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Depois da indisposição com a família passou a retrair-se sentido-se culpada e 

amedrontada.  

As mulheres eram consideradas emocionalmente sensíveis e qualquer 

contrariedade podia ser determinante para que adoecessem, os sentimentos de 

culpa eram vistos como delírios, como se não fosse permitido ter remorso por ter 

desejado agir contra os valores morais e sociais da época. Suas liberdades de 

escolha sofriam um abalo moral pelo julgamento de sua família, o conflito entre o 

próprio desejo e cobrança para assumir um papel idealizado surtiram efeitos 

emocionais. 

P.R. tinha grande receio em não arrumar um casamento, havia cobranças e 

esse era o único destino possível, já que seguia a vontade de seus pais e de Deus. 

Para a visão do psiquiatra, a moléstia de S. apareceu depois que foi contrariada pela 

família por apaixonar-se por um rapaz tido como indigno para ela, não havendo para 

sua própria subjetividade, e como não era admitido sofrer por amores proibidos, 

esse sofrimento era categorizado como insano. A culpa começava ao perceberem 

que não se amoldavam naquilo que era idealizado e se cobravam quando afirmavam 

se abster de vontade própria e tornar-se submissa. Nos momentos de angustia, 

muitas vezes recorriam a religiosidade como forma de redenção. 

A narrativa dos pacientes, nos prontuários, é, muitas vezes, um emaranhado 

de relatos sobre faltas, culpas, medos entremeados ao discurso religioso, conforme 

vimos anteriormente, o próprio discurso psiquiátrico mesclava valores do 

catolicismo. O que chama a atenção é que o uso da religião pelas pacientes recai 

sobre a penitência e pedidos de remissão de pecados, técnicas que a Igreja Católica 

usava como forma de sacrifício para libertar as almas do pecado. Foucault (2002, p. 

216) descreve a penitência como um ato pessoal voluntário “num momento dado de 

sua existência, para certo número de razões que podiam ser ligadas a um pecado 

enorme, considerável e escandaloso, mas que podia perfeitamente ser motivado por 

uma razão bem diferente”. 

A noção de pecado, para Delumeau (1983), foi sendo construída junto com a 

mentalidade cristã da Europa ocidental a partir do século 13 alimentando o medo de 

si mesmo: Para o autor, “Foi acompanhada de uma culpabilização maciça, de uma 

promoção sem precedentes da interiorização e da consciência moral. Em escala 

coletiva, nasceu no século 14 uma „doença de escrúpulos‟, que se amplificou a 

seguir” (DELUMEAU, 1983, p. 9). O pecador é aquele que desobedece, que 
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transgride uma lei. A igreja atribuía suas regras morais de comportamento através 

de seus mandamentos, ameaçava o pecador com o inferno na tentativa de controlar 

as pessoas através do medo e propunha a salvação das almas através da confissão 

e penitência. 

O medo de si é o medo do que se pensa, do que sente e do que se deseja. 

Se os valores de tal sociedade reprimem e não permitem dizendo que é errada 

determinada atitude ou sentimento, o sujeito realiza um julgamento interno sobre sua 

consciência. É o caso dos dois fatos acima relatados que procuraram na religião 

uma forma de absolverem-se de suas culpas e outras chegaram ao Pinel com 

discursos de castigos ou pecados. 

Quando entrava em surto, durante sua estadia no Pinel, P.R. “pedia a 

presença de um sacerdote rogando a todos que rezassem. Chorava e cantava hinos 

religiosos”.36 No caso da paciente L.G.: “conservando-se continuamente excitada, 

sem querer se alimentar e sem querer dormir, falando sem cessar em perseguições 

políticas e em castigos dos céus, tornou-se urgente  a internação da doente em 

hospital adequado, o que foi realizado neste sanatório. [...] Refere-se continuamente 

a idéias de pecado, de santificação, de desgraças enormes e de culpas a 

resgatar”.37 Reprimidas pela sociedade em que viviam essas mulheres não podiam 

se permitir desejar além do que lhes era permitido, seus exames de consciência as 

condenavam.  

Como cidadãs dessa sociedade seus valores morais eram medidos pelos 

princípios que a regiam. A medicina, assim como a igreja, tiveram uma participação 

importante na promoção dos princípios morais dessa sociedade, e grande parte do 

discurso que pregavam estava entrelaçado. Para Couto (1994b, p. 78), “O ideal da 

Virgem Maria, mãe pura, onipresente e representante do sacrifício enaltecido pela 

moral cristã, podia estar no campo da „sanidade sanitária‟: a aliança doença-pecado 

caracterizou o cientificismo que pretendia salvar o mundo urbano”.  

Os princípios morais da psiquiatria sobre sexualidade, família e casamento 

estavam muito conectados com o que pensava a Igreja Católica, qualquer outra 

manifestação religiosa era um sinal de alerta. Para ambos, o casamento fazia parte 

da vida ideal adulta da mulher. Em função da naturalidade e condições biológicas 

dos seres humanos, a mulher e o homem eram seres complementares e 

                                                 
36 Informação contida no prontuário do paciente P.R., arquivado na caixa: C09578, N˚ 0102. 
37 Informação contida no prontuário do paciente L.G., arquivado na caixa: C09626, N˚ 1854. 
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responsáveis pela reprodução da espécie. A constituição da família era reflexo da 

vontade divina e da própria natureza, ir contra esses valores era agir contra os 

princípios religiosos e naturais, eram comportamentos desviantes e incorretos. De 

acordo com Nunes (2000, p. 77): 

 

A idéia de que o ideal de feminilidade supõe que a mulher sacrifique 
qualquer desejo em nome do marido e dos filhos passa então a ganhar 
cada vez mais força. A Igreja Católica pede a esposa submissão e espírito 
de abnegação. Se o mundo é um vale de lágrimas, ele o é especialmente 
para as mulheres. Nessa doutrina o marido é considerado uma dádiva de 
Deus que conduz a mulher, através do sacrifício, a santidade. O catolicismo 
do século XIX atribui a mãe funções de formação religiosa e de correção 
moral, guiada por um ilimitado espírito de sacrifício. 

 

Uma mulher solteira, além de contrariar a vontade divina era uma mulher 

doente. Sobre o assunto, Pacheco e Silva (1940, p. 40), complementa:  

 

As estatísticas demonstram maior incidência de doenças mentais em 
solteiros. Diversas interpretações têm sido dadas a esse fato. Uns 
entendem que a vida de solteiro é menos regular, o que viria a concorrer 
para afetar o sistema nervoso. Outros pensam que o maior contingente de 
solteiros resulta de a tendência celibatária ser indicio de misantropismo, 
denunciador de um temperamento predisposto. Depois dos solteiros, 
figuram com maior percentagem os viúvos e, em ultimo lugar, os casados. 

 

O autor dá uma explicação científica e mostra estatísticas comprovando 

concretamente o que a religião já dizia de maneira abstrata. Confirma o casamento 

como reflexo de sanidade e finalidade vital entre as pessoas.  

Para Maia (2011, p. 256), 

 

Assim, se o casamento, como a maternidade, fazia parte da natureza das 
mulheres, isso significou que aquelas que não realizaram nem um nem 
outro passaram a ser percebidas como um desvio da natureza, logo o 
celibato apresentou-se como anti-natural e a celibatária a figura da 
anormalidade. Ao infringir “um preceito da phisiologia”, ou seja, ao não se 
casar, não ter filhos, a celibatária pagaria o preço de sua transgressão, pois 
seria punida pela natureza com um corpo doente, histérico, nervoso e inútil.  

 

Para os médicos a punição se apresentava na forma da loucura e para a 

religião na forma do pecado. Segundo Delumeau (1983), a dramatização do pecado, 

a culpabilidade e o sentimento de vergonha estão presentes na sociedade ocidental, 

com tanto peso, desde os séculos 13 e 18. Para o autor, a existência do pecador 

reforçava uma idéia de autoridade clerical necessária para culpabilizar e conter o 
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desenvolvimento de atividades humanas inadequadas, exaltando além dos limites 

razoáveis as virtudes passivas de obediência e de humildade. 

A doença legitimava a autoridade do psiquiatra que detinha o poder de 

recuperar a razão. Se na Idade Média o homem havia encontrado refúgio na fé, na 

modernidade ele apostava na razão. Idealizava-se que, através dela, podiam 

vivenciar suas experiência subjetivas, viver em democracia, ter cidadania e ser livre. 

O atestado de insanidade era a ameaça ao individuo de viver em sociedade e de ser 

incapaz de vivenciar sua própria subjetividade. O que se concebia na época como 

razão era um conjunto de preceitos emergidos no meio de dispositivos que 

agregaram ciências, instituições, comportamentos e regras que produziam a idéia de 

normalidade como fundamental para se viver em sociedade.  

Nos prontuários percebe-se, nas mulheres pesquisadas, o reforço de uma 

obrigação social e a iminência da não concretização as tornam marginalizadas. Não 

se encaixar no papel, aparecia como sentimento de fracasso, aumentando as 

cobranças internas, transformadas em receios, como no caso de P.R., que 

demonstra medo em não arrumar um casamento. M.M.C. que sempre foi uma 

menina diferente das outras por dedicar-se mais aos estudos do que outras 

preocupações que as mocinhas de sua idade tinham, passou a sentir-se culpada 

dizendo-se motivo de desgosto para família. Isso mostra que a estratégia de 

culbabilizar para conter o individuo, descrita por Delumeau (1983), através de um 

discurso proveniente da autoridade psiquiátrica parecia surtir efeito e teve alguma 

participação na continência do feminismo.   

O movimento feminista, no Brasil, teve início no século XIX atrelado ao 

momento em que começa a se falar no status concedido a mulher, pela medicina, 

como responsável pela nação enquanto mãe da família brasileira. O movimento foi 

contido por esse discurso e limitou-se a conquista do voto. Conforme Couto (1994b, 

p. 27): 

 

A luta do feminismo brasileiro, nesta época, centrou-se na questão do 
sufrágio, o qual, a despeito da crença de muitos liberais de que este poderia 
gerar conflito nos lares, foi também uma bandeira dos conservadores, 
porque eles acreditavam que a tendência seria a esposa votar no candidato 
do marido. Portanto, muitos pensavam o voto feminino como mais um 
instrumento de manutenção de ordem sócio política, e mesmo as mulheres 
que lutavam pelo sufrágio, acabavam por respaldar-se aos limites do gênero 
feminino.  
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O movimento feminista foi aceito porque estava de acordo com os limites 

impostos, de que fosse um feminismo atrelado as leis naturais. Era ligado à igreja e 

pouco individualista, ou seja, a mulher não devia pensar só em si e em seus próprios 

desejos porque, apesar de tudo, a medicina afirmava que ela tinha uma função 

social e natural da qual devia se orgulhar. Ir contra a reprodução e indesejar a 

maternidade eram ir contra a vida.  

Pacheco e Silva (1933, p. 12) mencionava que:  

 

Toda vossa conquista se transformaria em dolorosa derrota se vos 
deixásseis levar pelo falso feminismo, inspirado apenas em preocupações 
individualistas, que leva a mulher a esquecer seus deveres sagrados para, 
valendo-se da velha fórmula sofisticada do chamado feminismo materialista 
– do direito a felicidade – sob o pretexto do direito a conquistas individuais, 
aceitar sem repulsa o domínio dos instintos na sua brutalidade. Ouvi as 
palavras do eminente jurista L. Rigaud: Há feminismo e feminismo. Há um 
feminismo da direita e um feminismo da esquerda. Um feminismo da união 
e um feminismo da separação. Há o feminismo moderado e até mesmo um 
feminismo cristão, como assinalou, na França, Mlle. Mangeret. 

 

A tática da psiquiatria, para conter transgressões às suas regras, era 

converter o pecado em doença, culpabilizando os indivíduos, do mesmo modo que a 

igreja que normatiza regras morais de comportamentos. Ameaçava com a 

insanidade e isolamento, mas propunha, assim como a igreja, uma forma de 

redenção que, para Foucault, vinha também através da confissão ao médico em 

busca da cura: “Ora, essa cura só será verdadeira e efetiva se o doente aceitá-la e 

participar. O doente tem de reconhecer o seu mal; tem de compreender as 

conseqüências dele; tem de aceitar o tratamento. Em suma, tem de se confessar” 

(FOUCAULT, 2002, p. 317). 

O confessor é aquela figura que possui autoridade no assunto e através da 

revelação pode determinar o melhor caminho para o resgate de culpas. No caso da 

igreja as penitências eram calculadas de acordo com o teor do pecado, através 

delas recebiam a salvação. O psiquiatra tinha autoridade e conhecimento para 

oferecer a cura e também aparecia como a figura da salvação, através do 

tratamento e consequentemente da cura.  

O sanatório era visto como o local mais adequado para apaziguamento das 

idéias e “foi concebido como o lugar de exercício da ação terapêutica. Tendo como 

objetivo destruir a loucura, caracterizando-se por uma ação que não se da como 

negativa, dedicada a impedir, tolher e afastar, mas como positiva, recuperando-à” 
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(MACHADO et al., 1978, p. 429). Era também o local de ação do médico psiquiatra e 

o espaço de intimidade entre ele e os pacientes, onde esse contato próximo e diário 

facilitava o conhecimento dos sintomas e do doente, numa relação de autoridade 

equilibrada entre a firmeza e a cortesia. Segundo Pessotti (1996, p. 165), “Com isso, 

institui a relação terapêutica médico-paciente, o cerne da psiquiatra nascente. Seja 

como figura amiga, paternal ou autoritária, a presença e a pessoa do médico 

passam a fazer parte do processo de tratamento”. 

Através da conversa com o psiquiatra, o paciente refere às angústias e conta 

sua história de vida, deixando pistas para seu diagnóstico e possível cura. A 

promessa de sanar criava um vínculo forte entre médico-paciente. A confiança na 

figura do psiquiatra era tão grande que os pacientes, muitas vezes, perdiam a 

vergonha e confessavam os seus pensamentos mais íntimos. No primeiro capítulo 

vimos o caso de A.N., que diz merecer ser castigada por seus atos impuros e 

pensamentos sexuais, sua ansiedade a respeito desses pensamentos era tão 

grande que “só poderia ficar tranqüila depois que nos confessasse tudo”.38 Essa 

tranqüilidade aparecia no momento em que se livrava desses pensamentos que 

consumiam sua mente e entregava ao médico todas as informações na expectativa 

da cura-se. Não havia a obrigatoriedade da confissão, mas a idéia de que quanto 

mais o médico soubesse mais ele poderia ajudar, fez com que A.N., não mais 

agüentando reprimir os pensamentos e atos que ela julgava impuros, confessasse 

tudo na expectativa de poder expelir as coisas erradas que pensava e fazia.  

O discurso psiquiátrico culpabilizava as mulheres pelo erotismo excessivo, 

sendo possível que muitas delas passassem mesmo a sentir-se culpadas por pensar 

ou agir sexualmente fora dos limites da reprodução. Se a confissão ao psiquiatra era 

voluntária e o confessor se propõe a contar tudo o que acha que fez de errado, este 

reconhece e legitima sua culpa.  

Essas conversas entre o médico, a paciente e a família aconteciam logo na 

chegada ao Pinel e serviam mesmo para orientar e expor os fatos que levavam as 

pessoas até ali. O procedimento de observação, perguntas e respostas sobre os 

motivos que levaram a procura do hospital, funcionavam como um ritual 

determinante para que fosse dado o veredicto sobre aquela pessoa, como se 
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 Informação contida no prontuário do paciente A.N., arquivado na caixa: C09579, N˚ 0147. 
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estivessem mesmo em um julgamento onde o juiz, no caso o psiquiatria, batia o 

martelo e revelava qual era a pena.  

Posteriormente era feita uma rápida anamnese para entender o histórico da 

família, os hábitos do paciente, saber de sintomas físicos e o que o levou ao 

hospital. O psiquiatra escrevia suas próprias conclusões e diagnosticava o paciente. 

No prontuário de O.P. aparecem as seguintes observações: “Tem-se a impressão a 

primeira vista, que a examinanda é pessoa normal. Diz que se sente mais fraca que 

nervosa. Prefere passar o dia todo deitada, pois qualquer esforço físico, por menor 

que seja, lhe é penoso. Queixa-se também de uma grande falta de memória. Quase 

constantemente tem a sensação de que todo o seu corpo está crescido, inchado. 

Tem, também, diante dos olhos, uma espécie de manchas pequenas e mordeças 

que bastante a incomodam. Já fez exame de urina há muito tempo e diz que o 

resultado não foi favorável. [...] A associação de idéias é perfeita. Conserva íntegros 

os sentimentos afetivos. Tem perfeita consciência do seu estado, ficando, em certos 

momentos, convencida de que as perturbações que sente são mórbidas, para logo 

aceitar como verdadeiras as idéias delirantes que dela se apoderam, tal o cunho de 

veracidade com que elas se traduzem. Pelos sintomas consignados, que nos 

parecer tratar-se de uma parafrenia”.39 

Na anamnese essas perturbações e idéias mórbidas que o psiquiatra relata 

são mencionadas como “crises de choro, dizendo ser muito infeliz, pelo fato de 

existirem no teto de sua casa, aparelhos que permitiam a transmissão dos seus 

pensamentos, que eram divulgados por toda parte”.40 Falam ainda em: “idéias 

delirantes eróticas, que procura dissimular. Conseguimos, entretanto, fazer com que 

ela externasse algumas idéias. Disse-nos ela que tem a impressão de estar grávida 

sem se ter casado”.41 

De acordo com Pacheco e Silva (1940, p. 315): “o parafrênico é quase 

sempre um perseguido, quando não um perseguido-perseguidor [...] movidos por 

alucinações auditivas ou sob a influência de idéias delirantes de perseguição”. 

Nesses casos recomendava o seguinte tratamento: “Nas formas parafrênicas os 

modernos métodos de choque, a insulinoterapia e a convulsoterapia, agem 

eficazmente, conquanto as recidivas, assaz freqüentes, exigem novas aplicações. O 
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emprego da psicoterapia, em casos especiais, tem sua indicação, sobretudo nos 

períodos da remissão” (PACHECO E SILVA, 1940, p. 315). 

Insulinoterapia42, convulsoterapia43 e eletrochoque, a partir da década de 

1930, eram técnicas terapêuticas tidas como eficientes e modernas, e surgiam como 

um novo tipo de intervenção que não consistia simplesmente em hospedar o doente 

no sanatório. O Pinel foi precursor nesse sentido por ter sido o primeiro hospital 

psiquiátrico, no Brasil, a adotar a terapia de choque. A sua aplicação necessitava de 

uma autorização por escrito e assinada por um familiar como no caso de E.C., onde 

junto com o prontuário se encontra a seguinte carta: “Autorizo o corpo clínico do 

Sanatório de Pinel, a fazer em Da. E.P.C a moderna terapêutica de choque (insulina 

segundo o método Sakel, convulsoterapia, pelo cardiazol e eletrochoque), ficando 

ciente para todos s efeitos dos riscos decorrentes dessa terapêutica. Pirituba, 13 de 

junho de 1943”.44 

O caso de M.M. tinha um diagnóstico diferente, assim o psiquiatra descreveu 

suas impressões: “Nunca notamos nem mesmo desordens alucinatórias. Nos 

primeiros dias esteve um pouco desorientada no tempo e no meio, mas foi isso de 

pouca duração, compreendendo depois estar no Sanatório Pinel e ter sido removida 

do Instituto Paulista. Sua percepção e diferente mais por impossibilidade de prestar 

atenção do que por perda da faculdade. Sempre mergulhada em suas idéias 

delirantes, absorve-se inteiramente em alimentá-las, desviando assim, 

completamente, os sentidos do mundo exterior. Embora sempre delirando, suas 

idéias são associadas em certa ordem. Constrói frases longas em linguagem mais 

ou menos correta e fluente. Quanto a memória, tanto de fixação como de evocação, 

passado o período confusional dos primeiros dias, tem se mostrado regularmente 

conservada. [...] Vimos assim que, em resumo, se trata de uma psicose recidivante, 

com três surtos, seguidos os dois primeiros de remissões que duraram vários anos, 

psicose em que predomina as idéias delirantes sem fenômenos alucinatórios, com 

grande modificação de tônus afetivo, determinando o estado de melancolia 
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 Eram aplicadas doses de insulina para provocar um coma por hipoglicemia. A idéia era que o coma 
prolongado, somado a injeção de glicose para que o paciente despertasse rapidamente, 
contribuísse para a cura. 
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 Usavam injeções de cânfora ou cardiazol para provocar crises convulsivas. A técnica foi utilizada 

depois de observarem ataques epiléticos sofridos por esquizofrênicos. Notarem que em seguida 
os pacientes apresentavam maior lucidez.  
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angustioso, etc. Cremos que não podemos fugir do diagnostico de psicose maníaco 

depressiva”.45 

No inicio deste capítulo falamos sobre o prontuário de M.M. e as idéias 

delirantes a que o psiquiatra se refere, são idéias delirantes de auto acusação, onde 

ela diz ser má filha e motivo de desgosto para os pais. Mais adiante no texto sobre 

sua anamnese, observamos ainda: “Permanecia deprimida e ansiosa, chorando e se 

lamentando continuamente. Julgava-se desprezada por todos e que era uma criatura 

inútil. Nunca notaram distúrbios de ordem alucinatória. Tornou-se auto-mutiladora, 

beliscando até ferir toda a pele acessível ao corpo. [...] Ao entrar neste 

estabelecimento apresentava-se de acentuado estado de desnutrição e anemia, mal 

podendo se manter na estação ereta. Não se alimentava, só a muito custo tomando 

pequenas quantidades de leite ou outro alimento liquido. Era profunda a sua 

depressão física, se obstinando a ficar no quarto, evitando o contato com outras 

pessoas. Interrogada deixava de responder as perguntas para só externar as idéias 

delirantes de culpabilidade e auto-acusação”.46  

As culpas e acusações eram vistas como delírios patológicos e faziam parte 

classificação psiquiátrica de psicopatologias: “O psicopata que apresenta estas 

idéias atribui a si tudo quanto de mal ocorre entre os seus, no seus pais ou em todo 

o mundo. Afirma ter sido causador de todas as desgraças, ter se conduzido mal, ter 

arrastado os seus companheiros e os seus amigos a ruína” (PACHECO E SILVA, 

1940, p. 92). No caso de M.M., ela atribuía a suas culpas pelo fato de ter sido má 

filha, isso não foi questionado e a enquadraram nos delírios e na psicose maníaco-

depressiva. Segundo Pacheco e Silva (1940, p. 337): 

 

Doença cíclica, as crises de depressão ou melancolia, que constituem a 
psicose maníaco-depressiva, costumam durar períodos determinados. Por 
vezes, os choques piretoterápicos e a convulsoterapia podem abreviar o 
período das crises. Cumpre não descuidar do tratamento sintomático da 

agitação, recomendando-se sedativos físicos e psíquicos.  
 

Embora os psiquiatras se preocupassem em ouvir as historias pessoais que 

falassem dos sentimentos, culpas, raivas ou ansiedades, o que levavam mais em 

conta na hora do diagnóstico era a forma como essas mulheres agiam e se 

comportavam em relação a outras pessoas. Para M.M., existia uma conexão entre a 
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emoção e um fato da realidade, nunca foram observadas alucinações, diferente de 

O.P., que se achava perseguida e vigiada por coisas e pessoas. O fato de não 

alucinar e ligar seus sentimentos a acontecimentos da vida real não eram levados 

em conta, às causas do enlouquecimento eram físicas e morais. 

O próprio sentimento de culpa era encarado como um sintoma de alguma 

doença mental maior. As mulheres se sentiam culpadas porque deliravam, 

alucinavam ou perdiam o controle de sua razão. O sentimento de culpa estava 

intimamente relacionado ao gênero feminino, porque a culpa é um sentimento de 

quem se pune e o masoquismo era também uma característica da natureza 

feminina. Os atributos do corpo feminino eram opostos aos valores que 

representavam atividade, imaginação, criatividade, força e outros, sendo a 

passividade ligada ao sofrimento.  

Conforme Nunes (2000, p. 219), “A idéia de uma tendência masoquista 

inerente ao sexo feminino, foi sendo construída paulatinamente ao longo do século 

XIX. Ao mesmo tempo, a possibilidade de que uma mulher se colocasse em uma 

posição de submissão ao outro masculino estava inscrita nas praticas sociais que 

não davam à mulher o direito de cidadãs e de sujeito”. O universo social do século 

XX, o devotamento a família e a posição da mulher fazia com que as tendências 

masoquistas fossem necessárias ao comportamento que deviam ter, a eminência de 

uma emancipação feminina podia colocar em risco essa sua essência como 

pensava Pacheco e Silva (1950, p. 173):  

 

No sexo feminino a subordinação ao homem é um fenômeno quase normal. 
A submissão da mulher ao homem, não obstante a emancipação da mulher 
ser um fato que vem se observando rapidamente nesses últimos ano, 
sobretudo depois da primeira guerra mundial, não há dúvida de que ainda 
subsiste, sobretudo na esfera psíquica feminina uma tendência masoquista.  

 

Essa característica masoquista era fundamental para pensar a mulher 

idealizada do século XX, o modelo submisso, dedicada ao outro, a família, aos filhos 

e ao marido. Nunes (2000, p. 213): 

 

Acreditava também que certo masoquismo seria necessário à mulher como 
preparação psicológica, não só para funções sexuais, como a posição 
passiva no coito e o defloramento, mas também para a realidade dos 
sofrimentos do trabalho de parto, o que tornaria o masoquismo favorável a 
sua adaptação à realidade.  
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A mulher se transforma naquela que sacrifica todos os seus desejos e está 

acostumada ao sofrimento. Segundo Pacheco e Silva (1950, p. 174): 

 

Um profundo estudo da psicologia feminina tem permitido se verificar a 
razão de ser uma conduta de certas mulheres, que por vezes surpreende o 
homem e ate as do seu sexo. Esta tendência, ou melhor, tal apego à 
emoção dolorosa, a reminiscência constante dos sofrimentos, do 
desespero, da desgraça, domina o espírito de muitas mulheres. [...] A 
mulher teria, nesse caso, um sentimento duplo de culpa e, ao mesmo 
tempo, tendência à autopunição. 

 

Esse sentimento duplo de culpa, ao qual Pacheco e Silva (1950) se refere, 

vem da tendência da mulher em colocar-se em situações humilhantes, de absorver 

os sofrimentos e martirizar-se e da sensação ambivalente da associação entre o 

prazer e a dor. Para o autor: 

 

É que o sofrimento é o caminho para o prazer da mulher. Assim que vai 
contrair casamento, sabe bem que deve sofrer a defloração no primeiro ato 
sexual. Ai está associado dois sentimentos, o do prazer, o da alegria de 
coabitar com o ente amado e o sofrimento físico que ela vai experimentar 
(PACHECO E SILVA, 1950, p. 175).  

 

Pacheco e Silva (1950) coloca o sentimento de culpa associado ao proposto 

masoquismo feminino, ela sentia-se culpada porque tende ao sofrimento. Além do 

mais, ele propõe que a experiência dolorosa, tanto corporal como sentimental, é a 

via pela qual a mulher busca e sente prazer. Esses temas sobre delírios de 

culpabilidade, auto-acusações ou tendências a auto-punição apareciam nos 

prontuários e nos livros de teoria psiquiátrica da época. 

Ao ler os prontuários, nos ocorre que o fato dessas mulheres estarem se 

culpando, ao contrário do que pensava Pacheco e Silva (1950), não é uma 

prerrogativa inerente ao ser feminino, nem propriedade exclusiva desse sexo. Antes 

de sentirem-se culpadas as mulheres precisavam ter a consciência de que agiram 

em desacordo com os valores e moralidade da sociedade em que viviam, A culpa 

era socialmente e culturalmente construída e verbalizada pelos discursos, não só da 

medicina, mas também da Igreja e do Estado que contribuíram para moldar os 

valores conservadores da elite burguesa.  

Os seus desejos não podiam ir além do que esses valores morais permitiam, 

culpavam-se porque entrava em conflito com aquilo que desejavam e aquilo que era 

permitido fazer. Não podiam se exceder sexualmente, ser independente ou pensar 
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em não constituir uma família. O sentimento de culpa apareceria mediante a um 

conflito entre essas exigências do mundo externo e as exigências da subjetividade 

dessas mulheres. Tinham, portanto, uma dupla via e não um caminho de mão única 

pertencente ao gênero feminino como pensava Pacheco e Silva (1950).  

Entre as exigências sociais, estão as regras e responsabilidades atribuídas as 

mulheres pela psiquiatria. O próprio ato do exame e as conversas com o médico na 

chegada ao sanatório, já possuíam um cunho sentenciador. No prontuário de M.M., 

o próprio psiquiatra adota termos interrogativos ao fazer a anamnese com a 

paciente. Para Foucault (1997) o exame médico está imbuído de julgamentos, 

disciplinas, vigilância e autoridade, despersonalizando aqueles que se sujeitam a 

ele. Para o autor: 

 

Na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno 
mecanismo penal. E beneficiado por uma espécie de privilégios de justiça, 
com suas leis próprias, seus delitos especificados, suas formas particulares 
de sanção, suas instancias de julgamento. As disciplinas estabelecem uma 
„infra-penalidade‟, quadriculam um espaço deixado vazio pelas leis; 
qualificam e reprimem um conjunto de comportamentos que escapava aos 
grandes sistemas de castigo por sua relativa indiferença (FOUCAULT, 
1997, p. 149).  

 

Vimos que a medicina, especificamente a psiquiatria, fez parte do sistema 

disciplinar social desse período e tendemos a concordar com Foucault (1997) que 

ela preencheu um espaço vazio pelas leis quando passou a classificar quem podia 

ou não viver em sociedade, culpabilizando as pessoas e fazendo dos sanatórios 

uma alternativa de isolamento que não fosse a prisão.  

O próprio projeto do Pinel passou a ser um produto de inovação pronto para 

suprir essa necessidade emergente. Pacheco e Silva (1940) afirmava que sua 

missão era mesmo ajudar as autoridades públicas:  

 

As medidas propostas, a sobrecarga para o erário público, as providencias 
exigidas das autoridades públicas, a cooperação indispensável da iniciativa 
privada, a articulação que deverá existir entre os diversos órgãos 
destinados a amparar os psicopatas, criam novas e complexas questões, 
pois não se trata, apenas, de cerca-los dos cuidados imprescindíveis, como 
cumpre cuidar-se da profilaxia mental, visando a preservação das moléstias 
mentais. Não há negar constituírem hoje as doenças mentais objeto de 
grande interesse médico-social e é por justificados motivos que para elas 
volvem hoje as vistas todos aqueles que se dedicam a conservação da 
saúde e ao bem estar da coletividade (PACHECO E SILVA, 1940, p. 583). 
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Nos anos 30 intensificava-se ainda mais a urbanização e industrialização de 

São Paulo, moldando e definindo uma classe média com perfil social próprio. Esse é 

um momento histórico ocidental de afirmação dos individualismos e de uma crise de 

subjetivação dos sujeitos. Além do mais, inicia-se o momento político do Estado 

Novo focado nas famílias, no futuro cidadão e no papel particular de cada um no 

progresso, tanto pessoal como nacional. Cada pessoa tinha um papel a cumprir em 

função da coletividade, individualizando ainda mais as pessoas.  

De acordo com Nunes (2010, p. 376): 

 

A família nuclear burguesa foi forjada nesse contexto e concebida como 
matriz da produção e reprodução dos indivíduos. Antes relegada a uma 
espécie de limbo, a mulher ganhou novo valor nessa nova ordem familiar e 
o poder de governar o espaço doméstico. Pensada como peça chave da 
estratégia de produção da vida e da saúde das crianças, a mãe tornou-se 
um dos pilares do biopoder. 

 

A estrutura do pensamento psiquiátrico brasileiro não traçava uma 

diferenciação simples entre o que era biológico e cultural, a psiquiatria determinava 

que as definições corporais naturais do sujeito definiam seu papel social e aquilo  

que devia ser um comportamento normal referente a seu gênero. Para as mulheres, 

por exemplo, o índice de normalidade referia-se a ser uma boa esposa, mãe e dona 

de casa com escolaridade até o nível da escola normal. Sua vaidade e sexualidade 

deviam se manter no limite da reprodução e do casamento. Qualquer 

comportamento fora desses padrões era visto como causas de desordens mentais e 

afastamento do convívio familiar. 
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4 A GLORIFICAÇÃO MATERNA: AMOR, SACRIFÍCIO E DOAÇÃO 

 

Vimos que a psiquiatria sustentava uma serie de novas regras e padrões que 

deviam ser adotadas pela sociedade. Principalmente as mulheres da elite da capital 

paulistana ficavam responsáveis pela promoção da idéia que se tinha de bem estar 

social e civilidade. A mulher burguesa moderna que vivia na cidade grande 

representava a estrutura sólida do lar. Se o marido precisava trabalhar e promover o 

sustento da família, a mulher, por sua vez, era responsável pela casa e pelos filhos. 

Uma família estruturada através dessa parceria e com os cuidados, amor e 

dedicação de uma mãe representava o sucesso dos filhos e o caminho certo para o 

futuro dessa sociedade. 

Pacheco e Silva (1933, p. 12) discursa, exaltando o papel social da mulher e 

como ela evoluiu junto com a cidade:  

 

Como coroando a nova mentalidade, há o desejo de aprofundar os 
conhecimentos gerais, valendo-se das capacidades específicas de cada 
sexo. Há uma ânsia de participação ativa no renascimento da cultura. São 
as bandeiras de alfabetização, os cursos acadêmicos femininos e as 
associações cívicas que se criam como índices de novos ideais.  

 

O autor elogia a evolução cultural das mulheres, o direito ao estudo e ao voto, 

ao mesmo tempo ele lembra que essa evolução cultural está limitada às 

especificidades de cada sexo, a evolução e a liberdade adquirida pelas mulheres 

não deviam ultrapassar as barreiras que constituíam sua natureza feminina.  

Era importante que a mulher começasse a ter uma melhor educação 

intelectual, mas dados os limites de sua atuação, ela não devia competir com o 

homem, mas sim usar seus novos conhecimentos a favor de sua família, sabendo 

educar melhor os seus filhos, ser melhor companhia ao marido e constituir a 

estrutura de um lar saudável. Essa mulher era o exemplo de mulher vencedora, 

aliada do medico, da pátria e da família. Constituía a vitrine do lar modelo que servia 

de exemplo nas ruas da cidade, essa era, de acordo com Pacheco e Silva (1936, p. 

16), a ascensão social da mulher moderna: “A evolução moral, social e econômica 

tornou mais do que nunca impossível à limitação do lar ao espaço cúbico 

compreendido entre os muros, a dispensa e a cozinha. A vida do lar se prolonga 

sobre a cidade inteira, o lar se prolonga no Estado, mas o Estado por sua vez 

penetra no lar”.  
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A mulher burguesa, diferente da colonial, passa a freqüentar a cidade, obtém 

direitos políticos e lhes é oferecida uma pretensa liberdade. Pretensa porque ao 

mesmo tempo em que ela passa a freqüentar o espaço urbano, adquire o direito ao 

voto e começa freqüentar escolas ainda não se desvincula dos deveres domésticos, 

porque toda essa liberdade adquirida estava associada às funções definidas para 

seu gênero. No entanto, quando Pacheco e Silva (1936, p. 83) fala que “o lar se 

prolonga no Estado” procura agregar valor ao papel da mulher ao mesmo tempo em 

que afirma seus limites quando observa que o “Estado por sua vez penetra no lar”. 

Essa mulher só teria direitos se cumprisse seus deveres, deveres que continuavam, 

de acordo com o discurso de Pacheco, nos limites de sua casa e de sua família.  

A valorização da educação das mulheres tinha também um outro motivo, ela 

precisa de conhecimentos básicos sobre puericultura, higiene e saber a melhor 

forma de se comportar diante das eventualidades que um casamento e a educação 

dos filhos podiam trazer. Para Colucci (2008), a medicina desenvolvia a idéia de que 

as mulheres erravam por ignorância, o alto índice de mortalidade infantil ou 

amamentação inadequada era culpa de irresponsabilidades cometidas porque não 

havia conhecimento sobre o assunto.  

 

Desta forma, tomando o coeficiente de mortalidade infantil, como ponto de 
partida, indicaram sua causa: a pobreza e a ignorância da população eram 
consideradas responsáveis pela mortalidade infantil. Mas, principalmente a 
ignorância, não ignorância vinda da miséria, mas a ignorância 
simplesmente, que, segundo os sanitaristas, existia pela falta de educação 
sanitária da população (COLUCCI, 2008, p. 59). 

 

Todo tipo de responsabilidade em relação à família, saúde e educação dos 

filhos era transferido para as mulheres. Se as crianças estavam morrendo era 

porque as mães não sabiam cuidar. A mulher herdeira dos costumes coloniais era 

relapsa com a higiene de seus filhos, não amamentava e eram mais indiferentes a 

infância. De fato não existia naquela época a concepção higiênica em torno da 

infância e, portanto a obrigação materna não tinha a mesma conotação. 

Badinter (1981) levanta a tese de que a frieza em relação às crianças era 

encarada de uma forma normal nessa sociedade. E que a obrigação materna tinha 

sido uma invenção do século XVIII quando passaram a associar a mortalidade 

infantil ao relapso materno. Segundo a autora: 

 



 83 

Desde o século XVIII, vemos desenhar-se uma nova imagem da mãe, cujos 
traços não cessarão de se acentuar durante os dois séculos seguintes. A 
era das provas de amor começou. O bebê e a criança transformam-se nos 
objetos privilegiados da atenção materna. A mulher aceita sacrificar-se para 
que se filho viva, e viva melhor, junto dela (BADINTER, 1981, p. 202). 

 

A exaltação da maternidade como prova de amor e função privilegiada da 

mulher tinha como função social atribuir diretamente à mulher, as qualidade e a 

saúde dos seus filhos. Assim, podia se medir sua ignorância, recompensar os 

acertos e punir os erros. Qualquer acontecimento em termos de saúde ou hábitos 

inadequados dentro da família era porque a mulher se distraiu ou foi relapsa. Pela 

primeira vez, a mulher de elite se deparava com o fato de que não sabia cuidar de 

suas crianças. 

A relação entre amamentação e mortalidade infantil foi uma das principais 

teorias que justificaram a responsabilidade da mãe sobre a saúde dos filhos. O 

hábito de levarem os filhos para serem amamentados por amas de leite era tido 

como a causa das mortes de inúmeras crianças. Segundo Colucci (2008, p. 58), 

“Diante dessa situação, os sanitaristas passaram a manifestar preocupação com as 

condições em que se dava o aleitamento, que seriam as condições morais da mãe 

ou da ama; a menstruação e o alcoolismo”. A relação que se fazia entre o leite 

materno e a qualidade de vida, mental e física, da mulher favoreceram a criação e 

manutenção de diversos hábitos e comportamentos. A mulher durante a 

amamentação precisava de uma boa alimentação, evitar bebidas alcoólicas, fazer 

exercícios leves e repousar sempre que necessário. 

Conforme Costa (1989, p. 256): 

 

O mais provável, porém, é que as mães ignorassem que a amamentação 
materna fosse vital a sobrevivência dos filhos. De fato, foi só a partir do 
momento em que a vida da criança de elite passou a ter importância 
econômico-política, que lhe foi dada no século XIX, que o aleitamento 
materno veio a ter essa conotação, ganhando foros de problema nacional.  

 

A propaganda sanitária era intencionalmente usada para reforçar o discurso e 

convencer as mães sobre as responsabilidades de amamentar os filhos. A criança 

sadia e forte do panfleto, na página seguinte, é o resultado da amamentação, que 

além de fortificante é protetora. 
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Figura 4 – O que se deve saber sobre amamentação.  
Fonte: Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, 1930. p. 10. 

 

Na modulação do papel social atribuído às mulheres o outro propósito no 

enfoque sobre a amamentação era a permanência da mulher dentro de casa. A 

urbanização dava certa autonomia às mulheres, elas estavam se instruindo, 

cultivando hábitos pelo consumo, passavam mais tempo em atividades fora de casa 

e levavam maior tempo ocioso dentro dela. A mulher da elite não precisava cozinhar, 

costurar e se envolver em outros trabalhos domésticos, no entanto essa sua 

independência não podia extravasar os limites da casa e do consumo, a mulher 

profissional e intelectualizada era concorrente direta do homem. A tática oportuna do 

discurso eugenico consistia em mostrar, primeiramente, aquilo de que ela, e só ela 

era capaz. “Depois, provar que, justamente por cumprir funções sociais para as 

quais o homem é que era incompetente e inferior, convencê-la a abandonar a este 

último as mesquinhas ocupações intelectuais e profissionais” (COSTA, 1999, p. 

261). Esta estratégia orientou a campanha da amamentação e buscou comprometer 

as mulheres com a política de utilização machista do homem, fazendo-as crer na 

nobreza da função amamentar. A amamentação tornava-se uma arma para segurar 

a mulher dentro de casa. A imagem da mãe amamentando o bebe e o relógio atrás 

mostra que quanto mais tempo dedicado a alimentar o filho, melhor para sua saúde, 
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amamentar tornava-se sinônimo de cuidado e amor. Negar o alimento produzido 

pelo próprio corpo era uma atitude egoísta, um gesto de desprezo ao bebê que 

estigmatizava a mãe desnaturada, culpada pela fraqueza e doenças dos filhos.  

De acordo com Costa (1999, p. 261): 

 

A culpabilização da mulher foi uma faceta importante em sua relação com a 
higiene. É provável que a mulher de elite estivesse tendo, pela primeira vez, 
conhecimento de que não sabia cuidar dos filhos. Ate então nada podia 
certificá-la de que “amor de mãe” fosse sinônimo de amamentação. Nem 
inversamente, de que, não amamentar significasse desamor pela prole.  

 

 

 

Figura 5 – A mãe que amamenta ama.  
Fonte: Centro de Memória Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, 1930. p. 12. 

 

A medicina plantava a verdade de que a mulher era responsável orgânica e 

comportamentalmente pela amamentação. Primeiro diziam que a produção de um 

bom leite era conseqüência de hábitos morais e comportamentais sadios e a 

alimentação das crianças pela ingestão desse leite, sempre que tivessem fome, 

garantiria a saúde da prole. As mães eram informadas do quanto haviam sido 

relapsas e que podiam ter evitado doenças na família por não terem amamentado os 

filhos, estratégia sutil para que se sentissem culpadas por se depararem com sua 

incompetência. 
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S.A. tinha 39 anos quando chegou profundamente abalada no Pinel em 1932. 

Em seu prontuário o psiquiatra escreveu: “As informações sobre a paciente 

prestadas pelo seu marido, valem uma observação psiquiátrica. A tara psicopática 

vem do lado materno, pois tem uma tia e dois primos-irmãos alienados. Sua atual 

moléstia data desde o começo do ano de 1925, apos lactação prolongada de seu 

último filho. Como esse ficasse adoentado, D. Sara julgou que fosse seu leite a 

causa da moléstia, resolvendo então dar cabo de sua vida. Por isso, em 19 de 

fevereiro de 1925, foi ao cemitério da Consolação e ali ingeriu forte dose de 

adrenalina merck, voltando em seguida para sua residência completamente 

perturbada, não havendo, contudo, maiores prejuízos para sua saúde física. Desde 

essa época, diz que esta morta e que precisa ser sepultada. [...] Ultimamente como 

se apresentasse bastante excitada foi internada neste sanatório (Pinel). É uma 

senhora de 39 anos de idade, bem constituída somaticamente, não apresentando 

vícios de conformação e nem estigmas de degeneração”.47 

 O caso de S.A. não condiz com incompetência, desleixo ou falta de 

informação. Pelo contrário, ela parece ter entendido bem que as mães deviam 

amamentar seus filhos, tanto que o psiquiatra escreve que o tempo de lactação foi 

prolongado. Ela parecia saber a relação que a mulher devia ter com seu corpo e os 

comportamentos durante a amamentação e de como isso podia afetar a produção 

de seu leite materno sendo prejudicial para as crianças. De alguma forma o discurso 

culpabilizador da medicina parece ter surtido efeito em sua consciência, pois, em 

uma auto-análise, S.A. passou a se sentir culpada depois que seu filho, ainda sendo 

amamentado, adoeceu. 

As expectativas e cobranças sobre a relação mãe e filho, a promoção do 

amor materno e sua associação ao bem estar das crianças foram determinantes 

para o abatimento emocional sofrido por S.A., que frustrada em suas esperanças de 

ser uma boa mãe e sentindo-se culpada pelo adoecimento do filho, cai em 

depressão.  

O exame de consciência provocado pelas imposições, responsabilidades e 

repressões que as normas da medicina fazia eram tão fortes na paciente que além 

de se assumir culpada pelo adoecimento do filho, sentiu-se indigna da própria vida, 

tentando suicídio e dizendo-se morta. Se a única função em vida era dedicar-se a 
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 Informação contida no prontuário do paciente S.A., arquivado na caixa: C09587, N˚ 0425. 
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ser mãe e agora provara-se incompetente para tal, não fazia sentido para ela 

continuar vivendo. No prontuário, consta que S. era uma pessoa bem constituída 

corporalmente, não apresentava vícios ou estigmas de degeneração. Nada havia 

nela nada que pudesse ser diagnosticado como motivo para sua internação, a não 

ser o fato de ter tido uma tia e primos com problemas de saúde mental, no entanto 

esse não foi o principal motivo para que ficasse no Pinel. Ela foi levada e internada 

no hospital sete anos depois do ocorrido com seu filho pelo fato de a família não 

conseguir mantê-la em casa porque encontrava-se bastante excitada. 

Essas crises de excitação eram praticamente comuns ao ser feminino que era 

tido como mais frágil e delicado ao lidar com certas emoções. O sistema nervoso da 

mulher permanece muito mais exposto aos mais variados distúrbios que a assaltam 

com freqüência. A mulher nervosa era uma mulher descontrolada, seu 

comportamento imprevisível e suas crises de nervos eram incompatíveis a função 

materna e a estabilidade familiar.  

A ameaça ao equilíbrio familiar, base da relação social devia ser 

constantemente vigiada, pois a quebra dessa harmonia era um sintoma da doença, 

fato que pode ser constatado nos seguintes itens do exame psíquico, que era feito 

na chegada do paciente ao sanatório: sentimentos éticos, pudor, indiferença pelo 

meio social ou pela família. Respeitar a moral familiar, base da nação, era sinônimo 

de sanidade, e a punição diante da quebra dessa norma podia levar uma mulher a 

ser condenada como uma personalidade psicopática, com episódios de excitação e 

desvios de ética. O psiquiatra, apto a medicar o nervosismo das mulheres e isolar as 

nervosas, mantinha viva sua política de controle ao feminino.  

Para Nunes (2010), médicos e moralistas formularam projetos de intervenção 

sobre o corpo e a alma feminina. Com a intenção de regular desejo e a maneira 

como as pessoas viviam. Procuravam adestrar as mulheres para as funções que 

lhes estavam sendo determinadas, aquelas ligadas aos cuidados das crianças e à 

formação de uma população saudável. 

A preocupação era pregar a ordem e manter a moralidade na instituição 

familiar, na educação e nas boas maneiras dentro e fora de casa, esclarecer as 

famílias sobre as questões de higiene e outros cuidados para o desenvolvimento de 

crianças saudáveis. Tudo isso, se realizado da maneira como a medicina propunha, 

ia proporcionar um ambiente perfeito para o crescimento sadio e desenvolvimentos 

de cidadãos inteligentes. 
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Essas conclusões faziam com que as questões de gênero estivessem 

também ligadas a política de identidade nacional. Nesse contexto, a mulher se 

tornava elemento crucial desse discurso, principalmente à mãe. De acordo com 

Mattos (2003, p. 125): 

 

São imagens de poder que explicitam visões mais voltadas para o “deve 
ser” para o “ser”, num processo de construções de representação de gênero 
regido por uma dinâmica de relações de dominação e exclusão. Destacando 
que a mulher tem por natureza aptidões para os cuidados com a infância e 
é responsável pela família, o discurso médico valorizou-se positivamente 
dentro do lar e ampliou os poderes femininos no privado. 

 

As teorias sobre a natureza do sexo feminino, as comparações entre seu 

corpo e suas funções sociais eram ainda reforçadas com e pelo discurso 

enaltecedor da função materna e construção da idéia de um amor inerente a todas 

as mães. No dia 5 de Maio de 1932, Getúlio Vargas assinou o decreto48 que instituía 

o dia das mães. Sobre a data, Pacheco e Silva (1950, p. 38) escreveu:  

 

É justo, por isso, que se glorifiquem as mães. Dentro de pouco, vamos 
comemorar, num dia votivo, o culto as mães e a memória das mães. É justo 
que se dê a esta comemoração a maior significação e todos aqueles que 
conhecem tão de perto os sofrimentos da mulher e os seus grandes 
sacrifícios em beneficio da prole, devem participar dessa glorificação, 
rendendo um culto sagrado ao mais elevado ao mais nobre, ao mais belo 
dos sentimentos femininos, o amor maternal. 

 

O mito do amor materno transforma a função de educar os filhos em uma 

forma de amar. A utilização do termo desfragmenta a idéia de que o cuidado com a 

família era uma obrigação e constrói a de que era um ato voluntário, característico 

de todas as mulheres que já nasciam com a vocação de serem mães. Isso foi 

assumido por muitas mulheres que viam neste encargo um novo sentido para suas 

vidas. 

Passaram a considerar as crianças como seu encargo pessoal e adotar a 

casa como seu espaço de soberania, onde exercia um bem maior para sociedade e 

para sua família. Para Badinter (1981, p. 261), essa postura era típica da mulher de 

família burguesa abastada, “que não tinham ambições mundanas, nem pretensões 

intelectuais, nem necessidade de trabalhar ao lado do marido. Aquelas que um 
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 Decreto nº 21.366: O 2º Domingo de Maio é consagrado às mães em comemoração aos 
sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração 
humano, contribuindo para o aperfeiçoamento no sentido da bondade e solidariedade humana. 
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século antes tinham abandonado os filhos por conformismo, preguiça ou falta de 

motivação, mais do que por necessidade”.  

As teorias e comprovações científicas, campanhas divulgadas por higienistas 

e educadoras sanitárias e a publicidade educativa sobre puericultura circulavam a 

cidade convidando as mulheres a desempenhar seu papel e re-significavam o 

sentido da palavra mãe. Conforme Rago (1987, p. 80): 

 

A „nova mãe‟ passa a desempenhar um papel fundamental no nascimento 
da família nuclear moderna. Vigilante, atenta, soberana no seu espaço de 
atuação, ela se torna responsável pela saúde das crianças e do marido, 
pela felicidade da família e pela higiene do lar, num momento em que 
cresce a obsessão contra os micróbios, a poeira, o lixo e tudo o que facilita 
a propagação das doenças contagiosas. A casa é considerada como lugar 
privilegiado onde se forma o caráter da criança a conduta da nova força de 
trabalho do país. Daí, a enorme responsabilidade moral atribuída à mulher 
para o engrandecimento da nação. 

 

As teses que circunscreviam a nova mãe eram comprovadas pelas descrições 

anatômicas, o corpo frágil, a ampla pélvis, os seios, a estrutura óssea fina e a pele 

delicada, tudo indicava a restrita área de atividade feminina ao lar e a família. 

Algumas afirmações iam mais longe e colocavam a função materna como realização 

pessoal imprescindível a toda mulher normal. Para Lopez (1956, p. 49), “A missão 

mais sublime da mulher é a maternidade. Sem cumpri-la uma ou mais vezes no 

transcurso de sua vida pode afirmar-se que não chega a realizar-se plenamente 

como pessoa humana”.  

Essas conclusões acerca do corpo feminino eram fortemente construídas e, 

uma vez relacionadas ao cientificismo da época, tornava-se difícil combate-las. 

Muitas mulheres de famílias burguesas mais abastadas compraram essa idéia, 

porque afinal de contas elas agora exerciam um importante papel na sociedade. Não 

era a toa que uma personalidade como Pacheco e Silva (1933) era convidado a 

discursas nas Associações Cívicas Femininas, exaltando a mãe e o papel da mulher 

para o progresso do Estado. De acordo com Couto (1994b, p. 62): 

 

A limitação imposta por um organicismo acabava sendo aceita pela 
concepção de que a moralidade da mulher obedecia a uma corporalidade, 
que se manifestava por sua capacidade de reproduzir. Ela não era apenas 
capaz de gerar uma criança, mas também de criar um cidadão.  
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A psiquiatria apoiada no discurso da corporalidade fundamenta suas 

conclusões sobre a natureza do instinto feminino. Para Pacheco e Silva (1950, p. 

38): 

 

Na mulher, o instinto maternal aperfeiçoa a moralidade e enfraquece o 
pensamento criador. O instinto maternal, como já vimos, surge na menina, 
por vezes ainda precocemente. Observamos todos os dias como elas se 
desvelam na assistência às suas bonecas. Esses sentimentos instintivos se 
acentuam com a puberdade. Devemos reconhecer que este instinto 
materno é o mais forte de todos, é o que mais energia desperta na mulher, 
que vai até os maiores sacrifícios em benefício de seus filhos.  

 

Ter filhos era função inata da mulher e como demonstrava a natureza do seu 

corpo, somente a mulher pode gerar e conceber um filho. A psiquiatria chegou a ir 

além das possibilidades naturais e corporais da mulher difundindo um conceito de 

que sua mentalidade e seus desejos normais eram direcionados ao cuidado, ao 

amor, a dedicação e doação. No prontuário de A.N. foi levado em consideração o 

fato de ter tomado conta da família e cuidado dos irmãos depois do falecimento dos 

pais: “Trata-se de uma senhora de 36 anos de idade, mas já aparentando bem mais. 

Em seus antecedentes hereditários não constam casos de moléstias mentais. 

Entretanto, pelas informações prestadas pela família, viemos, a saber, que seus pais 

morreram ambos de congestão cerebral. Com o falecimento dos pais teve que 

assumir a direção da casa, tendo que cuidar de onze irmãos menores. Desde muito 

cedo teve uma vida cheia de preocupações, mostrando-se sempre muito carinhosa, 

excessivamente escrupulosa e tímida. Sempre manifestava exagerado receio de ser 

ofendida ou acusada de qualquer falta”.49  

Essas eram características de qualidade apontadas nas mulheres, só elas 

seriam capazes de dedicar a vida em função do outro, mesmo vivendo uma vida 

cheia de preocupações e assumindo a casa e o cuidado com os irmãos, aos moldes 

do que aconteceu com A.N. que, ainda assim, demonstrava receio de ser acusada 

de alguma falta. Não existia só a vigilância do médico, a própria sociedade era sua 

aliada no combate aos maus hábitos, o que fazia com que aumentasse a sensação 

de que as pessoas estariam sempre sendo observadas e julgadas.  
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 Informação contida no prontuário do paciente A.N., arquivado na caixa: C09579, N˚ 0147. 
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Não havia brechas que permitissem que as mulheres fizessem suas escolhas 

e ir contra os valores impostos era ir contra a normalidade e contra o coletivo, a 

mulher que pensava em fazer escolhas era egoísta e não pensava nos filhos, no 

marido e nem na sociedade. Viveriam sobre a sombra da má conduta, da mulher 

que não deu certo, da nervosa ou da louca, muitas vezes essas nomeações eram 

dadas às manifestações reativas dessas imposições e cobranças. Desta forma, 

Badinter (1981, p. 147) menciona que: 

 

Inconscientemente, algumas delas perceberam que ao produzir esse 
trabalho familiar necessário a sociedade, adquiriam uma importância 
considerável, que a maioria delas jamais tivera. Acreditaram nas promessas 
e julgaram conquistar o direito ao respeito dos homens, o reconhecimento 
de sua utilidade e de sua especificidade. Finalmente, uma tarefa necessária 
e “nobre”, que o homem não podia, ou não queria, realizar. Dever que, 
ademais, devia ser a fonte da felicidade humana. 

 

Ao assumir e desempenhar esse papel carregam junto todo o peso da 

responsabilidade que ele impõe. Colocam os padrões de comportamento exigido 

pela sociedade como suas próprias metas, passando a questionarem o próprio 

comportamento, assumindo os méritos e equívocos, a saúde e a doença de seus 

filhos e de sua família.   

A paciente A.M. chega ao Pinel fazendo uma auto-critica sobre sua decisão 

sobre evitar a gravidez. “Ela, que até então evitava até certo ponto ter muitos filhos 

começou a ter remorso disso, procurando por todos os meios se penitenciar dessa 

falta. Esse desejo ainda mais veementemente se tornou quando um dia, ao voltar 

pra casa, ao olhar a janela da rua, viu seus filhinhos, que nela estavam debruçados, 

irem tomando aos poucos a figura de pequenos diabinhos. Daí a idéia que teve de 

seu marido se tornar padre e ela freira, para esconjurarem tão grandes perigos que 

pairavam sobre seu lar. [...] Essas visões demoníacas eram contrabalançadas por 

outras mais agradáveis, tais como a aparição de Nossa Senhora, com que começou 

a ser contemplada. Mesmo uma ocasião, em que estava tomando refeição 

juntamente com o marido em um restaurante, sentiu uma sensação estranha que 

aos poucos tomou conta de todo o seu ser, ao mesmo tempo em que foi se 

transformando em Nossa Senhora, transformação essa que durou algumas horas”.50 
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 Informação contida no prontuário do paciente A.M., arquivado na caixa: C09578, N˚ 0087. 
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Não sabemos como a paciente evitava os filhos ou o que o psiquiatra quis 

dizer com evitava até certo ponto, se estavam incluídos aí uso de contraceptivos ou 

abstinência sexual. O fato é que as conclusões sob seus delírios é que eles foram 

conseqüências de seu remorso para evitar a gravidez, e este diagnostico estava 

dentro dos padrões gerador de adoencimento uma vez que a mulher evitava sua 

natureza. Para A.M. o remorso é conseqüência de seu exame de consciência 

perante as exigências sociais, do conflito entre fazer aquilo que deseja ou se 

esforçar para o que devia ser feito. Não podia existir opção de escolhas, escolher 

evitar uma gravidez era confrontar todas as regras e julgamentos da sociedade. 

Controlando o comportamento das pessoas a sociedade cria o modelo da 

culpa, promovendo leis e punindo as transgressões. O remorso de A.M. é a 

conseqüência de achar que fez a coisa errada, reflexo dessa estratégia social de 

educação através do medo e da culpa, que produz uma consciência moral 

alimentada pela “existência de um juiz implacável sempre alerta na cobrança dos 

débitos do sujeito” (CORRÊA, 1998, p. 39). 

O confronto com as regras religiosas também faziam parte dos delírios que 

apareciam como os castigos pelas suas faltas, os filhos transformados em diabinhos 

e sua a transformação em Nossa Senhora como forma de livrar-se dos pecados.  

Concordamos com Nunes (2000) e Rago (1987) quanto à significação do ideal 

materno, ligado ao mito da virgem mãe. 

 

A santa assexuada, mas mãe, que deu origem ao homem salvador da 
humanidade, que padece no paraíso do lar e esquece-se abnegadamente 
dos prazeres da vida mundana, e a pecadora diabólica, que atraia para as 
seduções infernais do submundo, os jovens e os maridos insatisfeitos 
(RAGO, 1987, p. 87).  

 

A identificação com a representação da Santa Maria apagaria os pecados. 

Segundo Nunes (2000, p. 66), “A mulher que se torna mãe vai ser comparada a uma 

santa que, como Maria, devotava sua vida ao filho. Esse processo de beatificação 

do sexo feminino vai se dar pela transformação da maternidade em uma função 

sagrada e da mulher em redentora da humanidade”. Em seus delírios A.M. se 

transforma em Nossa Senhora, incorporando tudo o que essa figura representa, 

isentando-se de suas faltas. Ela estava lidando com as condições lançadas pela 

sociedade burguesa, quanto mais ela toma decisões baseadas em suas escolhas 

individuais, mais são atiradas em sua direção as ameaças do pecado e da culpa. 
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Para Ferreira Netto (1998, p. 80), “A responsabilidade pelas ações é do indivíduo. 

Somente ele é punido. Em contrapartida, quem não transgredir a lei vai ter toda a 

liberdade de fazer o que bem entender. O efeito do comportamento pessoal sobre o 

grupo é minimizado”. Negar os seus instintos mais nobres e naturais de ser mãe era 

transgredir as leis dessa sociedade e negar o papel social feminino, tolhendo sua 

liberdade individual de escolhas. 

A reprodução não era vista como um direito individual em conseqüência da 

sexualidade das pessoas, mas sim como responsabilidade social e nem tão pouco o 

casamento celebrava uma escolha individual baseada nos desejos ou sentimentos 

em relação ao parceiro. O contrato conjugal era um intercâmbio de interesses 

financeiros e genéticos. As teorias sobre hereditariedade condicionavam a seleção 

dos parceiros, porque a saúde dos filhos não dependia somente da maneira como 

ele era tratado após o nascimento, dependia antes de tudo das condições físicas 

dos pais.  

A preocupação em torno dos casamentos e da reprodução recaia sobre a 

questão da raça. “Em diversos países, os eugenistas justificavam tais medidas como 

meios eficazes de eliminar as más características hereditárias das populações 

humanas para assegurar o contínuo progresso da sociedade dos homens” 

(STEPAN, 2005, p. 115). Pacheco e Silva (1936) era um entusiasta da eugenia e 

levantava a bandeira do controle da natalidade para o melhoramento da população. 

Segundo o autor: 

 

O Estado de São Paulo é talvez hoje o maior laboratório racial do mundo e 
não pode descuidar-se desse magno problema, para que as futurar 
gerações paulistas, produto de cruzamento os mais variados, mas 
caldeadas sob o imenso sol, unificadas pela mesma língua, cimentada pelas 
mesmas crencas, possam reunir as boas qualidades da raça de origem 
(PACHECO E SILVA, 1936, p. 67). 

 

Pacheco e Silva (1936) citava inclusive o nome de Kehl (1933), um dos 

principais motivadores da eugenia no Brasil e protetor ferrenho do controle de 

natalidade com intenção de eliminar degenerados e as raças que julgava inferiores.  
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De acordo com Kehl (1933, p. 89): 

 

Os eugenistas, pelas razoes expostas, são partidários da limitação racional 
da natalidade. Não há argumento capaz de desfazer o mérito desta pratica 
nos casos de indicação eugênica. Ela é moral, perfeitamente moral, ultra-
moral. Imoral é a procriação irracional a moda de coelhos ou de ratos. 
Imoralista é própria dos casais que aumentam os convivas da sua mesa 
sem ter como alimenta-los, que multiplica o numero de hospedes, sem ter 
onde hospeda-los, que faz vir ao mundo débeis, tarados, degenerados, para 
deixá-los na desgraça, na miséria de um asilo para débeis mentais, de 
loucos, nas penitenciárias ou nas costas de terceiros. Imoralismo é o ato de 
procriar e não criar e não educar, por não poder ou não saber. 

 

Se estavam preocupados com o melhoramento da raça focavam suas 

preocupações na reprodução usando a limitação da natalidade como fator de 

progresso. De fato, vimos que em todos os prontuários existia uma preocupação 

latente em torno da questão da herança genética, além disso, havia a preocupação 

em manter o louco dentro de casa, desestruturando o espaço da boa família. A 

mulher nervosa não podia criar e não saberia educar os filhos. 

A questão do melhoramento da raça não girava somente em torno da causas 

hereditárias, pensava-se que o ambiente onde as pessoas viviam era um fator 

determinante para que as crianças crescessem de forma sadia. Dessa forma o 

discurso da eugenia também colocava a mulher como ponto central, atribuindo 

grandes responsabilidades às mães, recompensando seus acertos e condenando 

seus erros. As mães deviam ser extremamente cuidadosas com seus filhos e 

assumir a culpa pelo fracasso de sua prole. 

Uma forma de gratificar as mães pela eficiência, dedicação, educação e 

cuidados com a própria saúde e com a saúde dos filhos eram os concursos de 

robustez infantil. Nesses concursos as crianças eram analisadas, no sentido médico, 

em todos os seus aspectos de saúde e vitalidade, esses deviam ser todos 

equilibrados. O objetivo era atingir o ideal corporal biológico defendido pela medicina 

e uma maneira de engajar as mães nos modernos preceitos de educação e saúde, 

tornando os filhos fortes candidatos ao futuro da nação. 

Segundo Almeida (2007, p. 15): 

 

Os concursos de robustez infantil se tornariam extremamente concorridos 
durante algum tempo no território paulista e seriam imitados em outros 
estados. Filhos e mães cuidadosas seriam premiados e teriam suas fotos 
estampadas nos diários que circulavam na capital paulista e seria, acima de 
tudo, um exemplo a ser imitado. 
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Na imagem abaixo aparecem os finalistas e vencedores do concurso de 

robustez, também chamado de concurso de eugenia, da cidade de São Paulo no 

ano de 1929. 

 

 

 

Figura 6 – Registro do concurso de robustez infantil.  
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Diário Nacional. 3 de dezembro de 1929. 

São Paulo, p. 14. 

 

Os concursos eram uma forma de sobrecarregar ainda mais a mulher na sua 

função maternal e recompensar seus acertos. Conforme Rago (1987, p. 80): 

 

De um lado, expunham-se as recompensas da carreira do casamento e da 
maternidade: uma relação mais sólida entre os membros da família, o amor 
do marido, a mulher elevada à condição de figura central do seu território. 
De outro, as punições: sentimentos de culpa, frustração, os castigos da 
natureza contrariada, os perigos físicos da não procriação ou da retenção 
do leite, no caso das mães etc. 

 

O caso de L.G. ilustra bem como esses dois lados, recompensas e 

acusações, podiam ter efeitos sobre os valores de juízo e crises emocionais nas 

histórias pessoais de algumas mulheres. Aos 30 anos, no ano de 1932, L.G. chegou 

ao Pinel. Sobre seu caso o psiquiatra relata: “A observanda, que deu entrada no 

Sanatório em 6 de outubro, começou a apresentar perturbações psíquicas apenas 2 

dias antes. Contou-nos o marido que a paciente ficara muito chocada por ter sido 

desclassificado um seu filhinho que estava inscrito num concurso de robustez 

infantil. Não se conformando com a decisão dos juizes, começou a pedir aos clínicos 
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da cidade onde reside, que lhe atestassem as qualidades do filho, demonstrando, 

nessas atividades, grande excitação nervosa. Em pouco tempo, essa excitação 

cresceu a tal ponto, que o marido a reteve em casa, chamando um médico para 

tratá-la, pois se convencera de que a esposa se achava realmente doente. 

Conservando-se contudo excitada, sem querer se alimentar e sem dormir, falando 

sem cessar em perseguições políticas e em castigos do céu, tornou-se urgente a 

internação da doente em hospital adequado, o que foi realizado neste Sanatório. 

Aqui, soubemos que a observanda sempre foi muito nervosa, possuidora de um 

temperamento hiper-emotivo, mas que sempre se revelara ótima esposa e mãe, 

nunca tendo demonstrado qualquer sinal de desequilíbrio psíquico. Para o lado 

físico, mencionou o informante uma nefrite já a alguns anos. O ultimo parto ocorrera 

a dois anos. A paciente se mantém excitada, falando em tom declamatório e 

interrompendo-se de quando em quando para fixar a atenção em percepções 

imaginárias. Refere-se continuamente a idéias de pecado, de santificação, de 

desgraças enormes e de culpas a resgatar. Apercebe-se de nossa presença, mas 

frequentemente nos toma por pessoas estranhas. Recusa, em atitude por vezes 

humilde, toda e qualquer alimentação, não dá, para isso, um motivo justificado, mas 

afasta dos lábios o copo com leite, tornando-se invencível a sua relutância”.51 

L.G. assumiu o modelo de mãe dedicada e exemplar delegado ao gênero 

feminino. Inscreveu seu filho no concurso de robustez, convicta de que suas 

qualidades e dedicações como mãe fossem garantir o atestado de qualidade de 

saúde, vitalidade e beleza de seu filho. A desclassificação da criança abalou suas 

expectativas e ela passou a ser perseguida pela culpa. Inconformada com a decisão 

dos juízes, L.G. passou a procurar outros médicos que atestassem as qualidades de 

seu filho. Era uma forma dela ser reconhecida como mãe. A desclassificação de seu 

filho atestava que ela não tinha se esforçado ou que não tinha sido uma mãe 

suficientemente boa. O concurso, incentivado pela classe médica, terminava por 

incentivar as cobranças, atestar as faltas e acertos criando um ambiente competitivo. 

A história pessoal de L.G. passa por elementos baseados nesses valores e que 

foram responsáveis por sua crise emocional. Ela que sempre se revelara ótima 

esposa e mãe começou a falar em perseguição política e castigos dos céus, 

referindo-se a idéias de pecado e santificação. L.G. se esforçou para se encaixar em 

                                                 
51

 Informação contida no prontuário do paciente L.G., arquivado na caixa: C09626, N˚ 1854. 
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um padrão feminino, procurou reconhecimento nos concursos e entrou em crise 

julgando-se culpada e merecedora dos castigos dos céus. Mais uma vez aparece a 

idéia de santificação como forma de igualar-se a uma figura idealizada que não 

comete erros. 

Comportamentos praticamente impossíveis era uma exigência do discurso 

médico. As ameaças das doenças e incapacidades das crianças por conta das 

negligências dos pais geravam medos e ansiedades. Segundo Costa (1999, p. 139): 

 

Onde acreditava acertar, errava; onde pensava errar, tinha acertado. O 
medo produzido pelas constantes ameaças de doenças não era 
proporcional a aquisição das regras do bem-estar. A família desequilibrava-
se e buscava um denominador comum para seus acordos e conflitos. Nesta 
procura, recorria cada vez mais aos médicos. 

 

As auto-acusações e idéias de perseguição, sintomas de enlouquecimento, 

foram atestadas pelo psiquiatra como motivo urgente da internação de L.G. no Pinel. 

As tentativas de acerto de L.G., relacionadas a criação de seu filho, contribuíram 

para suas angústias e agora ela tinha que lidar com as cobranças por este seu 

comportamento. O fato de ter sido sempre nervosa e hiper-emotiva não eram 

atenuantes, já que não a impossibilitaram de ser boa esposa e mãe. O principal fator 

para sua internação foi o desequilíbrio psíquico pela qual vinha passando. 

A hiper-emotividade era uma característica da mulher segundo Pacheco e 

Silva (1950, p. 9):  

 

Quando se observa uma descarga emocional, em especial nas mulheres 
dotadas de constituição hiperemotivas, que foi muito bem estudada pelo 
grande psicólogo francês Ernesto Dupré, vamos observar que uma reação 
emocional intensa determina o aparecimento de sinais denominados 
concomitantes físicos da emoção. 

 

Contanto que esse fator não viesse a progredir e mantivesse sob controle a 

capacidade da mulher em exercer suas atividades como esposa e mãe, não era 

necessário uma intervenção. A mulher apesar de sua constituição nervosa devia 

manter o equilíbrio moral-familiar, principalmente quando as crianças passam a ser 

interesse de Estado. Para Rago (1987, p. 117): 
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Se ate o final do século XVIII, a medicina não se interessava 
particularmente pela infância nem pelas mulheres, o século XIX assiste a 
ascensão da figura do “reizinho da família” e da “rainha do lar”, cercados 
pelas lentes dos especialistas deslumbrados diante do desconhecido 
universo infantil e do território inexplorado da sexualidade feminina. 

 

As pesquisas em eugenia relativas a reprodução, conservação e 

aprimoramento da espécie, concentradas no futuro da nação, cultivava ainda mais a 

atenção dos médicos em torno da criança. No século XX a palavra puericultura 

torna-se comum nos círculos médicos e sociais. Os resultados das pesquisas sobre 

reprodução e conservação da infância eram difundidos ao senso comum em forma 

de palestras, panfletos e manuais de infância.  

Segundo Costa (1999, p. 73): 

 

A equação mãe-filho adaptava-se como uma luva a essa necessidade. A 
mãe devotada e a criança bem amada vão ser o adubo e a semente do 
adolescente, futuro adulto patriótico. Tradicionalmente presa ao serviço do 
marido, da casa e da propriedade familiar, a mulher ver-se-á, 
repentinamente, elevada a categoria de mediadora entre os filhos e o 
Estado. Em função desses encargos, suas características físicas, 
emocionais, sexuais e sociais vão ser redefinidas. 

 

Essas características emocionais vão ser redefinidas pela acentuação das 

responsabilidades da mãe, que de acordo com Badinter (1981, p. 179), “o século XX 

transformou o conceito de responsabilidade materna, no de culpa materna”. 

Essa transformação ocorre no momento em que a mulher passa a ficar ciente 

de suas responsabilidade sociais e emotivas como mãe, deixa de ser aquela mulher 

que ignorava os cuidados que devia ter com seus filhos, ainda que a própria ciência 

não tenha esse conhecimento. No momento em que se julga que a natureza 

feminina e suas emoções eram maternais, a mulher já não pode ignorar sua missão 

nem se negar a realizá-la, sob pena das conseqüências que se transformavam em 

suas culpas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Foi atribuída a mulher um papel social como elemento servidor da família e do 

Estado. A responsabilidade pelo sucesso de uma família, uma boa moral e filhos 

saudáveis já não dependia de uma decisão divina ou do próprio Estado. A burguesia 

paulista, na primeira metade do século XX, vivencia o mal estar moderno, onde as 

velhas tradições foram desfragmentadas. Aquele sujeito que atribuía à fé as causas 

e conseqüências de sua vida, passam a ser ele mesmo responsável por suas 

decisões e seus rumos. 

É no momento da perda das referências coletivas e no encontro consigo 

mesmo que o sujeito, de acordo com Figueiredo (1997) passa a se questionar. 

Surge um espaço para a experiência da subjetividade privatizada: quem sou eu, 

como me sinto, o que desejo, o que considero justo e adequado? Nessa situação, o 

homem descobre que é capaz de tomar suas próprias decisões e que é responsável 

por elas. 

Em meio a esses questionamentos sobre o papel do sujeito em determinada 

sociedade e suas escolhas, foi sendo elaborado um ideal feminino tentador as 

mulheres de família burguesa. Na família colonial a mulher muitas vezes 

desempenhava um papel praticamente nulo na sociedade. Ocupava a maior parte 

do seu tempo dentro da habitação e de atividades domésticas, mas sempre às 

sombras do marido. A partir do momento em que passam a valorizar a infância e 

exaltar o papel da mãe na família, essas mulheres começavam a enxergar uma 

forma de tornarem-se coadjuvantes, tendo autoridade nos limites do lar e sentindo-

se importantes para sua sociedade.  

Abria-se uma brecha para um paradoxo existencial, um duplo nó, sugerido no 

título de nosso trabalho. A mulher como sujeito dessa sociedade recebia a oferta de 

tornar-se livre para vivenciar sua individualidade, questionar seus desejos e tomar 

decisões. Ao mesmo tempo tudo isso lhe é negado porque seu desejo, seus valores 

e sua moral devem se encaixar em um ideal. Este ideal era um comportamento 

feminino tido como normal pela psiquiatria, que enxerga o duplo com negatividade.  

Ser mulher é ser boa mãe, esposa, frágil, vaidosa e delicada, porém, deve ser forte 

e firme nos domínios do lar. 

Ser uma mãe suficientemente boa era manter o equilíbrio do amor, conter o 

excesso e dosar a falta. O discurso psiquiátrico sobre o que era certo ou errado em 
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relação à normalidade do ser feminino era cheio de ambigüidades e possibilidades 

de leituras. O corpo da mulher significava ao mesmo tempo o milagre da reprodução 

e os limites do pecado sexual, a sedução devia circular entre o limite da conquista 

do marido em função de um bom casamento e a vulgaridade.  

A cidade burguesa proporcionava às mulheres uma sociabilidade e 

circularidade que elas não possuíam nos tempos coloniais. Em meio a esse novo 

ambiente era forjado um outro discurso duplo. A cidade moderna oferecia o mundo 

fascinante do consumo, dos bailes e teatros e ao mesmo tempo mostrava a 

perversidade daqueles que se entregavam aos excessos da sociabilidade e das 

grandes cidades.  

A própria burguesia passa a se incomodar com a proximidade e convivência 

com o diferente. De acordo com Costa (1999, p. 20): 

 

A burguesia não suporta mais a pressão da multidão, nem o contato com o 
povo. Aos poucos retirou-se da vasta sociedade polimorfa para se organizar 
a parte, em um meio homogêneo, entre suas famílias fechadas, em 
habitações previstas para intimidade, em bairros novos, protegidos contra 
qualquer contaminação popular.  

 

Assim se consolida o modelo do núcleo familiar burguês, com papeis e novas 

regras bem definidas. As imprudências eram vigiadas para não causar prejuízo à 

família e a mulher devia conter a futilidade, deixar de olhar para si e dedicar-se a 

casa e aos filhos. Era praticamente o primeiro contato que a mulher tinha com essa 

sua nova função e a idéia de que haviam sido por muito tempo, relapsas com os 

filhos e responsáveis por seus adoecimentos e incapacidade passava a pesar em 

suas consciências. Se erraram pelo fato de não saberem como lidar com as 

responsabilidade de mãe, agora não tinham mais desculpas porque estavam 

cercadas e informações e saberes sobre como desempenhar o papel de mãe.  

O amor materno e a dedicação à família se tornaram um trabalho árduo e 

meticuloso, mesmo científico. A mãe burguesa se depara a todo o momento com a 

insegurança, não sabem se estão agindo certo ou errado. Estão a todo o momento 

sendo vigiadas e julgadas, pela própria família, pela ciência e pela vizinhança. 

Vivenciando um mal-estar, que era, na verdade, de toda família burguesa, tentando 

se adaptar aos valores, sociais e morais dominantes. 
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O discurso duplo e ambíguo torna-se inevitável quando se propõe enquadrar 

as pessoas em um padrão de comportamento sem levar em conta o sujeito. Com o 

cientificismo natural procuravam enquadrar todas as mulheres em um grupo de 

comportamento, excluindo e criticando aquelas que por algum motivo não se 

encaixavam no padrão. Baseados na iminente necessidade de melhorar e preservar 

a sociedade, focados na moral e nos bons costumes e na proteção da família, a 

psiquiatria construía uma falsa promessa de liberdade e autoridade para a mulher 

que buscasse atingir o ideal de perfeição. 

Conforme Figueiredo (1997), a existência dessa necessidade de controle e 

padronização aparece como forma de conter as existências individuais, como lidar 

melhor com os indivíduos e direcionar suas escolhas, educando-os de forma eficaz e 

seleciona-los para que essas escolhas não ultrapassassem os limites da 

coletividade. Para o autor “Em todas essas questões se expressa o reconhecimento 

de que existe um sujeito individual e a esperança de que é possível padroniza-lo 

segundo uma disciplina, normatizá-lo, colocá-lo, enfim, a serviço da ordem social”. 

(FIGUEIREDO, 1997, p. 31).  

Os conflitos pessoais tornam-se possíveis quando essa subjetividade 

privatizada descobre que a liberdade, em grande parte, não passa de uma ilusão 

com o intuito de padronizar o indivíduo, suprimindo as emoções e os desejos 

pertencentes a ele. A psiquiatria forja a mulher polida, esgotada na evitação de suas 

paixões, envergonhando-se e culpando-se por não ser conforme o ideal que lhe era 

imposto.  

As mulheres de nosso prontuário de certa forma absorveram as proibições e 

permissões, interiorizaram em suas consciências, graças a essas normas sociais, os 

julgamentos morais, tentando, muitas vezes, expurgar as transgressões evitando 

sofrimento, sentido-se culpadas, desejando esquecer as conseqüências de quando 

não conseguiam assumir a figura feminina idealizada. Para Badinter (1981), a 

responsabilidade atribuída à mulher foi, em grande parte, a causa de suas angustias 

e da culpa que dominou seus corações. Uma responsabilidade construída de 

maneira progressiva desde o século XVII. O século XX terminou por transformar 

esse conceito de responsabilidade materna no de culpa materna. 

A consciência culpada das mulheres do Pinel desenvolveu-se junto com a 

construção do mito do amor materno e tudo o que ele agregava ao gênero feminino 

em termos de sua sexualidade, do seu corpo, e seu comportamento. Acompanhou a 
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individualização da mulher e o senso de responsabilidade, permitindo então a prática 

do exame de consciência, do arrependimento e de inquietações. 

Se a psiquiatria reconhecia a culpa como um sintoma, é porque ela existia, e 

vinha sendo trazida à tona, principalmente pelas mulheres, já que Pacheco e Silva 

(1950) admitia ser o sentimento de culpa muito presente na essência feminina. De 

fato a responsabilidade assumida por muitas mulheres e as repressões sociais 

vividas por elas no período em que escolhemos investigar tiveram influência sobre a 

maneira como elas vinham se culpando, que era diferente da maneira que se 

culpavam em outros momentos da história. 

Isso porque, segundo afirma Boss (1977), a culpa faz parte da natureza 

emocional humana e está intimamente ligada ao medo de castigos. Ligadas às 

dívidas e aos deveres da existência social do ser humano, seja o dever para com a 

Igreja e em nosso caso o dever para com o Estado e a ciência. A culpa era ainda 

uma forma de adaptação para a vida em sociedade, fazendo com que as pessoas se 

subordinassem às disciplinas do trabalho, da reprodução monogâmica e na 

repressão de desejos inaceitáveis para a sociedade. 

As mulheres do Pinel eram subordinadas as leis de sua época Precisavam 

reprimir sua sexualidade para manter a integridade da família nuclear burguesa, 

monogâmica. Sacrificavam sua individualidade, dedicavam-se as disciplinas e se 

sujeitavam às leis e ordens de uma sociedade que exaltava a maternidade e o 

sacrifício feminino para o bem de seus filhos e progresso do Estado. 

A sociedade moderna vivia esse mal estar em torno da busca de um ideal. Ao 

mesmo tempo em que criticava o estilo de vida moderno, a degeneração, o estilo de 

vida não burguês, os desregramentos, a agitação das cidades, promovia a defesa e 

progresso dessa civilização e viam na repressão do sujeito a forma essencial do 

progresso. 

Em 1930 Freud escreve o Mal Estar da Civilização e teoriza sobre o homem 

moderno na civilização ocidental (FREUD, 1987). O homem que vivia esse conflito 

existencial tinha a coação como precondição de sua existência, pois se tivessem 

liberdade de perseguir seus próprios desejos eram incompatíveis com toda a 

associação e preservação, destruindo aquilo que levaram tanto tempo para 

construir. Reforça que o sentimento de culpa tem um papel decisivo no 

desenvolvimento da civilização e cria uma relação entre o pregresso e o aumento da 

culpa.  
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Se em 1930, Freud teorizava sobre o papel da culpa e repressão em sua 

sociedade era porque deveriam ser fenômenos que permeavam as relações 

humanas e fizeram parte da dinâmica daquela civilização. A possibilidade de uma 

sociedade permissiva não existia para os sujeitos da primeira metade do século XX. 

As conseqüências dessa organização social refletiram nos comportamentos 

das pessoas, no nosso caso das mulheres, como sintomas considerados 

patológicos. As histéricas como não podiam experimentar sua sexualidade 

descontrolavam-se e expressavam no corpo sua revolta. No caso das mulheres do 

Pinel, os psiquiatras nomeavam de loucura seus exames de consciências e suas 

crises de angustia por não conseguirem se encaixar aos padrões. 
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