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RESUMO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Enfoca  a  formação  de  determinada  figura  -  ou  sujeito,  em  vista  da  adesão  aos 

enunciados sobre o indivíduo da modernidade - enquanto abjeta e preterida em 

detrimento à formação de um sujeito padrão. Tal análise foi feita sob a ótica da 

documentação.  Utilizaram-se as  noções  de regime e   de dispositivos  de poder  em 

Michel Foucault. Como objeto empírico selecionaram os prontuários médicos do  ano 

de inauguração do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, 1953, localizado em Charitas, 

Niterói, RJ. Este relato de pesquisa buscou a ampliação do discurso sobre a 

documentação médica e seus usos na formação de um imaginário sobre o sujeito 

moderno padrão, típico burguês. Para tanto o caminho teórico-metodológico foi: o lugar 

do corpo na fala, algumas ideias sobre a forma de organização da sociedade e, como a 

escrita do outro sob a ótica do discurso médico cria discursos e verdades sobre 

determinados sujeitos. Contextualiza-se a Ciência da Informação como nosso lugar de 

fala: ou, mais precisamente, a documentação e esboça a ideia da (a)normalidade dentro 

de uma lógica/ ou discurso estruturalista. Os resultados empíricos tratam da exposição 

da documentação médica daquela instituição e, esperava- se que o próprio 

distanciamento histórico pudesse expor a materialidade discursiva sobre determinada 

práticas com base no artigo de Michel Foucault "a vida dos homens infames". Nossas 

conclusões se espraiam para dois sentidos, o primeiro deles refere-se à percepção de que 

a ideia de informatividade, que geralmente é a utilizada na formulação de importância 

do discurso da documentação médica, não é o suficiente para compreendê-la  enquanto  

um  fenômeno  social  e,  assim,  constituído  em  vista que  a documentação encontrada 

possui muito mais silêncios do que falas. A segunda é que o Hospital Psiquiátrico de 

Jurujuba é uma instituição pouco estudada e que, assim, uma parte significativa de 

mecanismos de segregação ficaram totalmente veladas e silenciadas. 
 

 
 

Palavras-chave: Documentação. Prontuário Médico. Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. 

Dispositivos de Segregação. 



ABSTRACT 
 
 
 
 

Focuses on the formation of the individual - or subject, since it was accepted the 

statements of the subject through the lens of the modernity discourse - as abject and 

deprecated over the formation of a standard subject. Such analysis was made from the 

perspective of documentation. It was used notions of "Regime" and "Power Devices" in 

Michel Foucault. As empirical object it was selected medical records of the foundation 

year of the 'Hospital Psiquiátrico de Jurujuba', 1953, located in Charitas, Niteroi, RJ. 

This research report sought the expansion of discourse on medical documentation and 

their use in the formation and build of an imaginary of the modern standard subject , 

typical bourgeois. To achieve this, the theoretical and methodological way was: the 

place of the body in speech, some ideas about the form of organization of society and, 

the writing of the other, looking from the perspective of medical discourse. 

Contextualizes  the information  science as  our  place of speech:  or,  more precisely, 

documentation and outlines the idea of the (ab)normal within a structuralist perspective, 

or structuralist discourse. The empirical results deals with the exposure of the medical 

documentation produced in that institution and, it was hoped that the historical distance 

could expose the discursive materiality of certain practices based on Michel Foucault's 

article "La Vie des homme infames". Our conclusions overflows for two-way, the first 

one refers to the perception that the idea of informativeness, which is usually used in the 

formulation  of  importance  of  medical  documentation  speech,  is  not  enough  to 

understand it as a social phenomenon, since that the documentation we saw has more 

silences than words. The second is that the 'Hospital Psiquiátrico de Jurujuba' is an 

institution barely studied and thus a significant portion of segregation mechanisms were 

completely veiled and silenced. 

 
Keywords: Documentation.   Medical records.   Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. 

Segregation Devices.  
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vez que eu me referia ao Bobby como doente e pervertido e perigoso às 
nossas crianças sua auto estima e o seu valor próprio estavam sendo 
destruídos. E, finalmente, seu espírito se quebrou além de qualquer 
conserto

1
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 Fala do filme “Preyers for Bobby”, 2009 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma 
coisa e esperar resultados diferentes. 

Albert Einstein 
 

 

“Como os objetos do campo informacional afetam a vida dos sujeitos 

contemporâneos?”, foi esse o questionamento responsável pelo desenvolvimento dessa 

pesquisa que aqui segue.  Inicialmente, portanto, tínhamos como objeto de pesquisa o 

relacionamento não muito claro entre os sujeitos e os “dispositivos informacionais”. E, para 

compreender as  relações  estruturais  de  poder,  analisamos  a  construção  de  registros 

médicos a partir dos sujeito abjetos, excluídos e (em alguma instância) não-sujeitos. 

Com base nessa questão estipulamos – inicialmente eu e o Professor Murguia – o 

nosso recorte empírico nas seleções e escolhas com bases documentais. Estas, 

principalmente no ponto de vista de Murguia, podiam ter relação com a cura e a doença, 

com o salvamento ou a espera e, em alguma instância, com a própria vida e a morte. 

A base argumentativa de Murguia,  nas  reuniões de orientação,  focava naquele 

momento os documentos de registro do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência), ou como as equipes de salvamento estipulavam uma ordem de prioridade com 

base numa confecção documental feita à distância. Essas características eram essenciais à 

sua argumentação teórica que reificava o documento enquanto um vínculo indivisível do 

processo de decisão de salvar o sujeito a ou b, que implica simultaneamente em abandonar 

– ao menos momentaneamente – b ou a. 
 

Um ponto que foi decisivo na construção deste trabalho consistiu na percepção de 

que reificar o documento não implicava em uma ruptura clara com outros meios de 

compreender o mundo, não caíamos nesse autoritarismo ideológico ou nessa “tentação 

autoritária”, nem na crença de que outra visão sobre determinado fato eliminaria, ou 

extinguiria qualquer outra forma de analisar o mundo, ou, no nosso caso, essa relação entre 

poder e sujeito. 

 

Como fazer para não se tornar fascista mesmo (e sobretudo) quando se 

acredita ser um militante revolucionário? Como livrar do fascismo nosso 

discurso e nossos atos, nossos corações e nossos prazeres? Como 

desentranhar o fascismo que se incrustou em nosso comportamento? Os 

moralistas cristãos buscavam os traços da carne que se tinham alojado nas 

dobras da alma. Deleuze e Guattari, por sua vez, espreitam os traços mais 

íntimos do fascismo no corpo. [...] 
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 Liberem a ação política de toda forma de paranoia unitária e 

totalizante. 

 Façam   crescer   a   ação,   o   pensamento   e   os   desejos   por 
proliferação, justaposição e disjunção, e não por subdivisão e 
hierarquização piramidal. 

 Livrem-se das velhas categorias do Negativo (a lei, o limite, as 
castrações, a falta, a lacuna) que por tanto tempo o pensamento 
ocidental considerou sagradas, enquanto forma de poder e modo 
de acesso à realidade. Prefiram o que é positivo e múltiplo, a 

diferença  à  uniformidade,  os  fluxos  às  unidades,  os 

agenciamentos móveis aos sistemas. Considerem que o que é 

produtivo não é sedentário, mas nômade. (Foucault, 1991, p. 82) 
 

Nesse prefácio que Foucault fez para a edição americana do famoso livro de Gilles 

Deleuze e Félix Guattari
2
, ele defende que a obra dos autores consistia em uma verdadeira 

ferramenta de ampliação ideológica e em um “guia” a uma vida não fascista. 

No momento da publicação do livro, era conveniente este ataque ao autoritarismo 

que ocupava não somente os espaços acadêmicos, mas também, e talvez principalmente, as 

arenas assumidamente políticas e sociais. Esse ataque ao autoritarismo era uma forma de 

constituir um espaço que possibilitasse uma maior abertura àquela forma de fazer ciência e 

ampliar o debate e a forma de explicar as estruturas sociais. É certo que a academia sempre 

representou uma outra esfera onde a vida política e social também seriam (re)desenhadas – 

e é basicamente isso que vamos tentar defender nessa dissertação  –  mas a pretensão 

positivista  mantinha  o  universo  acadêmico,  ao  menos  discursivamente,  longe  das 

acusações  mais nítidas sobre ideologias e lados políticos. 

De forma bastante   objetiva   gostaríamos,   despretensiosamente,   de   tratar   o 

documento como Foucault tratara em outro momento a arquitetura – com o modelo 

panóptico do jurista e filósofo inglês Jeremy Bentham. Nosso ímpeto era o de nos inserir, 

furtivamente, no debate acerca do documento, integrar, de alguma forma, as nossas 

concernências a um espaço de disputa sobre o valor político e (para alguns, onde me 

incluo) simbólico do documento que vem ocorrendo – de forma mais clara e evidente – há 

aproximadamente 20 (vinte) anos com os chamados neodocumentalistas. 

Pode ser que alguém questione o que há de evidentemente novo nessa abordagem 

que vimos aqui propor, poderíamos ser questionados, inclusive, o que há de tão alternativo 

nos aportes teóricos do professor Murguia e os experimentos do próprio Michel Foucault – 

a quem nos remetemos copiosamente nesse trabalho. 

Foucault propõe-se a estudar um gênero discursivo específico em sua obra, veremos 

nos seus livros que as relações de vida eram afetadas por uma estrutura “burocrática e 

                                                           
2
 Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia 
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social de poder”, por exemplo, em sua aula do dia 8 de janeiro de 1975 no Collège de 

France
3  

ele diz precisamente “E os discursos de verdade que fazem rir e tem o poder de 

matar são, no fim das contas, numa sociedade como a nossa, discursos que merecem um 

pouco de atenção” (Foucault, 2010, p. 7). 

Quanto ao que Foucault disse, temos elementos absolutamente diferentes daqueles 

presentes nas teorias documentais da Ciência da Informação, caso a vejamos como um 

campo em que o positivismo
4 

documental é o vencedor quanto às diretrizes dos afazeres e 

das formulações teóricas. Foucault, sobretudo no meado da década de 1970 se interessaria 

por discursos que ele chamaria de raros e para serem raros tinham que estar adequados em 

três propriedades 

 

A primeira é poder determinar, direta ou indiretamente, uma decisão de 
justiça no respeito, no fim das contas, à liberdade ou à detenção de um 
homem. No limite,

5 
à vida e a morte. Segunda propriedade: de onde lhes 

vem esse poder? Da instituição judiciária, talvez, mas eles o detêm do 
fato de que funcionam na instituição judiaria como discurso de verdade, 
discursos de verdade por que discursos com estatuto científico, ou como 
discursos formulados, e formulados exclusivamente por pessoas 
qualificadas,  no  interior  de  uma  instituição  científica.  (FOUCAULT, 

2010, p. 7) 
 

A  dissimilaridade  entre  o  positivismo  documental  e  o  modo  como  Foucault 

encarava  os  documentos  é  um  dos  pontos  fundamentais  do  que  vamos  tentar  aqui 

defender.   Na teoria (presumidamente) estruturalista de Foucault nos chama a atenção o 

relacionamento nada simples, (ainda que muitas vezes, simplificado) entre o poder e o 

sujeito. Vimos, na esteira de alguns de seus trabalhos, uma presunção de que entre uma  

coisa e outra (ou entre o poder e o sujeito) há dispositivos, que ora se assumem na forma 

de  tecnologias, outras de burocracia; Esse poder se materializa através de ordens 

                                                           
3
 Que viraria o capítulo 1º do livro “Os Anormais” 

4
 “A história da CI pode ser entendida, assim, como a história da gradual consolidação de um paradigma 

positivista para o campo, que se dá com a incorporação de teorias, conceitos e métodos de várias correntes 
(de diferentes áreas do conhecimento) e se manifesta de maneiras particulares nas várias subáreas que o 
compõem. Tal  paradigma partilha com o  positivismo todas as  suas características: a  explicação como 
sinônimo de simplificação, a quantificação, a busca por regularidades e leis e o consequente apagame nto das 
singularidades. Partilha, também, suas limitações – sendo a principal delas a incapacidade de capturar aquilo 
que o método não dá conta de apreender: a informação subjetiva, dotada de sentidos diversos e inserida no 
terreno da experiência histórico-cultural. Ao longo de sua própria evolução, contudo, principalmente nas 
duas últimas décadas, reflexões teóricas, discussões consistentes sobre o próprio conceito de informação e 
achados empíricos das pesquisas realizadas têm colocado em xeque a hegemonia desse modelo – ainda que 
outro modelo ou teoria geral não tenha, ainda, emergido. Provavelmente, aliás, tal modelo sequer venha a 
emergir, pois o tipo de crítica apontada nos vários estudos contemporâneos se dá mais numa perspectiva 
pontual, em relação a um ou outro aspecto, do que de uma forma geral, global.” (Araújo, 2009, p. 203, grifo 
nosso) 
5
 Omitimos um trecho que Foucault fazia um comentário sobre a continuidade da aula 
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discursivas que são, no final das contas, uma outra forma de manutenção das diretrizes e 

ordens se manterem no imaginário. 

Do ponto de vista dos objetos práticos as reivindicações de Foucault são 

absolutamente visíveis, tangíveis e, em  alguns pontos, até palpáveis, mesmo, e talvez 

principalmente, no corpo dos modernos movimentos sociais. Essa tentação autoritária a 

qual nos remetemos há pouco é um mal existente que, acredito, insurja de dois principais 

processos: o primeiro é a evidenciação através de algumas décadas de estudos (sobretudo 

com a teoria queer, o feminismo, o movimento negro etc) de como a marca do poder se 

exerce e se aplica sobre o corpo dos humanos. Sobre isso me explico: a leitura de trabalhos 

produzidos nas últimas décadas que discutem, apontam e reafirmam o quanto é danosa a 

distinção em normais e anormais, desejáveis e abjetos, nos fez perceber o quanto tudo 

aquilo que determinada sociedade defendia como normal, acaso e fruto de um processo 

natural é danoso, doloroso e cruel. Uma exemplificação disso é quando o “movimento 

negro” denuncia as colocações sociais distintas que tem como justificativa a coloração da 

pele e que, em nenhuma circunstância, pode ser compreendido apenas do ponto de visto 

econômico, através de uma teleologia simplificada, mas que é fruto de um racismo 

estrutural que tem no ordenamento econômico um de seus dispositivos de manutenção. 

Um segundo processo é uma dificuldade relativamente geral, diariamente 

reafirmada, de que no mundo existem aliados e rivais e quem não é um é outro. Essa visão 

binária que não nos permite admitir espaços e interseções é a segunda fonte de toda a 

pressão social que nos faz cair nesse abismo que é o autoritarismo acadêmico e social. Nos 

dias de hoje esse processo é facilmente identificável no cenário político-econômico 

brasileiro. 

Essas questões nos interessam fortemente, pois, assim como já anunciamos, foi 

desse delicado momento em quem vivíamos que essa pesquisa de mestrado iniciou. Assim 

como anteposto procurávamos uma forma de compreender essas estruturas que afetam as 

vidas e como se constituem as ideologias dominantes e as dominadas, as ordens de 

prioridades em situações de risco e os lugares políticos e ideológicos que determinado 

grupo ocupa em destaque enquanto outros ficam marginais ao processo. 

À época do inicio dessa pesquisa (2013) o pastor e deputado Marcos Feliciano 
 

(eleito pelo PSC-SP), então, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias,  
aprovou em votação o direito de psicólogos aplicarem aos homossexuais um "tratamento 

de cura", o Decreto Legislativo 234 foi amplamente chamado de “cura gay” e tinha os 

seguintes ordenamentos: 
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O CONGRESSO NACIONAL DECRETA: 
Art. 1º Este Decreto Legislativo susta o parágrafo único do Art. 3º 

6  
e o 

Art. 4º, da Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 1/99 de 23 de 
Março de 1999. 
Art. 2º Fica sustada a aplicação do Parágrafo único do Art. 3º e o Art. 4º

7
, 

da Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 1/99 de 23 de Março 
de 1999, que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação 
à questão da orientação sexual. 
Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Junto a essa absurda aprovação, víamos os movimentos sociais criando demandas e 

focalizando inimigos  que  insurgiam  de  todos  os  lados,  caiam  naquele  autoritarismo 

descrito e agiam completamente às cegas, formando um grupo homogêneo mas que 

considero pouco representativo. Como fazer uma reflexão ampla sobre os mecanismos de 

perpetração da violência sem que caiamos todos num buraco negro de exclusão, violência e 

autoritarismo? Ou, como compreender a violência pelo seu viés mais estrutural, menos 

reacionário e reativo? Slavoj Žižek nos diz: 

 

Devemos, então, desmistificar o problema da violências, rejeitando 

afirmações  simplistas  como aquelas  que  dizem que  o  comunismo  do 

século XX fez uso de excessiva violências assassina e que é necessária 

muita cautela para evitar que caiamos novamente nessa armadilha. É 

claro que se trata de uma constatação verdadeira, mas esse foco tão detido 

na violência ofusca questões subjacentes: o que havia de errado nesse 

projeto comunista do século XX em si? Que fraqueza imanente a esse 

projeto levou o comunismo e os comunistas no poder (e não apenas estes) 

a recorrerem à violência desenfreada, irrestrita? Em outras palavras, não é 

suficiente afirmar que os comunistas negligenciaram o “problema da 

violência” – Foi um fracasso político e social mais profundo que os levou 

à violência. (Žižek, 2014, p. 8) 
 

As posições de Žižek em seu livro “Violência: seis reflexões laterais” nos parece  

bastante interessantes e ilustrativo para o prosseguimento de algumas reflexões.  

Costumeiramente Žižek é t ido como um autor óbvio, essa é uma das   criticas   

geralmente atribuídas ao seu trabalho em vista que o autor geralmente tenta incluir algumas 

preocupações filosóficas dentro de um universo mais popular e massivo. Um dos críticos 

de Žižek teve seu parecer publicado na edição brasileira do livro supracitado. 

 

Žižek usa uma linguagem elaborada com o objetivo de provocar e 

confundir  as  pessoas.  Ele  não  acredita  de  fato  que  Gandhi  foi  mais 

                                                           
6
 Art. 3° - os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou 

práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não 

solicitados. Parágrafo único - Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e 

cura das homossexualidades 
7
 Art. 4° - Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos, nos meios de 

comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como 

portadores de qualquer desordem psíquica. 
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violento de Hitler[...]. Antes, o que ele pretende fazer é alterar a 

compreensão típica da palavra “violento” para que os meios não violentos 

de protesto de Gandhi diante dos britânicos possam ser considerados mais 

violentos do que as incrivelmente violentas tentativas de Hitler de 

dominação mundial e genocídio. Nessa perspectiva particular, a violência 
 é   entendi da   por   Žižek   como   al go   que   provoca   uma   agitação  
social massiva.  [...] 

O mesmo vale para as polêmicas considerações de Žižek sobre os 
judeus e antissemitas. Não há nada de excepcional no argumento de que 

para cada nazista que odeia judeus deve haver em sua mente um judeu 

ficcional para odiar. Portanto, qualquer esforço para livrar os nazistas dos 

judeus que estão dentro de si (como teria certa vez dito Hitler, de acordo 

com Žižek) resultaria na destruição dos próprios nazistas (umas vez que 

os antissemitas dentro de si demandam uma continuada existência de 

judeus dentro de si.) (KOHEN apud Žižek, 2014, p. 10, grifo nosso) 
 

Obviamente não é a violência o foco desse trabalho e minha preocupação não é 

igual à de Žižek (evocar os seus graus e tipos de funcionamento da violência), entretanto o 

livro em questão detalha um processo sobre o qual buscávamos palavras para defender: não 

se trata apenas de uma tentativa de compreender as demandas sociais por um prisma 

estrutural, mais que isso, tentamos compreender como, nesse nosso tipo de sociedade, não 

podemos matar o abjeto sem que o normal desapareça no mesmo procedimento 

 

Em ambos os casos, a reprovação é a mesma: eu tento vender a idéia 

convencional de que Gandhi objetivava mudar o sistema e não destruir 

pessoas, mas como isso é lugar-comum, busco uma formulação mais 

provocativa, expandir de forma esquisita o significado da palavra 

“violência” para nela incluir mudanças institucionais. O mesmo se aplica 

à minha afirmação de que “o judeu está no antissemita, mas o antissemita 

também está no judeu”: nada mais seria de que uma forma truncada de 

apresentar o lugar-comum de que, na mente de cada nazista que odeia 

judeu, deve também haver um judeu ficcional para o nazista odiar... Mas 

seria  esse  o  caso?  [...]  No segundo caso, meu argumento não é 

simplesmente  a (evidentemente obvia) constatação de que o “judeu” ao 

qual os nazistas se referem é fruto de sua ficção ideológica, mas que sua 

própria identidade ideológica está também, ao mesmo tempo, assentada 
nessa ficção (e não simplesmente dependendo dela): os nazistas são –  em 
sua autopercepção – figuras  em  seus  próprios sonhos sobre os  “judeus” , 

e isso está longe de ser um senso comum trivial.(ŽIŽEK, 2014, p. 11, 

grifo nosso) 

 

Desde o título, o nosso objeto e recorte não são um segredo e esse processo de 

retroceder até o momento que capturamos exatamente aquilo sobre o que gostaríamos de 

detalhar não é em vão. Poderíamos sim, ter iniciado esta escrita desde o ponto em que a 

pesquisa começa, mas, de longe, esse processo de estudar como as questões sociais são 

delineadas é mais importante que qualquer resultado objetivo ao qual tenhamos chegado. 

Nunca foi objetivo deste trabalho ser o novo começo de uma nova teoria sobre o 
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documento, ou sobre os hospitais psiquiátricos. Não esperávamos tampouco descobrir algo 

significativamente novo com nossa pesquisa de campo. O que buscávamos era sim, 

contribuir aos estudos que buscam compreender a função do documento médico enquanto 

objeto de atenção da Ciência da Informação e as nossas visitas tinham o objetivo de 

analisar o que era dito desses pacientes, muito mais do que descobrir se eles eram internados 

ou não. 

A verdadeira importância desse trabalho, a meu ver, é a de ampliar e questionar 

essa visão terrivelmente positivista que grande parte de profissionais e pesquisadores no 

campo informacional que cismam em manter e propagar, por fim, queríamos demonstrar – 

aquilo que já foi exaustivamente demonstrado em muitas outras áreas e campos – que o 

prontuário médico, como qualquer outro tipo de documento está ligado a um emaranhado 

de mecanismos e formas de poder que só tem o seu funcionamento permitido em um 

determinado regime de validação. 

Qual seria a importância, portanto, de chegar até esse regime? E, por que estudar 

documentos da década de 1950 se estamos querendo compreender uma realidade da segunda 

década do século XXI, absolutamente diferente dos terríveis hospitais psiquiátricos na 

metade do século passado? 

Como dissemos, fez parte da nossa construção de objeto o autoritarismo acadêmicos 

e social: ouvimos um discurso e vimos ações que seguiam desenfreados para lugar nenhum 

e que combatiam  tudo aquilo que julgavam fora do seu hermético pacote do que era 

aceitável, reproduzível e dizível. Esta massa, que se autointitulava de “movimento gay
8
”, 

tem baixíssima representação política no Brasil e, ainda assim, não para de se 

fragmentar. É certo que as demandas do gay pobre e preto são absolutamente diferentes 

daquelas do gay branco e rico,  ou  classe  média  alta. O  que  não  é  verdade  é  que, 

necessariamente, um  e  outro  devam  ser  inimigos  políticos. 

 É obvio  que quanto  mais hegemônico determinado movimento seja, maior será seu 

número e, quanto menos fragmentado determinado grupo esteja, menos vulnerável este 

estará. 

O problema é exatamente que com base no processo de não aceitação de determinados 

posturas – que já percebemos que não são naturais – e com o binarismo ideológico não resta 

alternativa outra que não transformar o outro, o propagador de determinado discurso e 

ideologia, no próprio mantenedor de determinado sistema. 

                                                           
8
 Acredito que o padrão possa ser ampliado para inúmeros outros movimentos minoritários. 



20 
 

Sim, alguém que não se relaciona com negros está mantendo vigente uma lógica 

racista, também aquele empregador que não contrata mulheres está inserido em uma lógica 

machista, ou aquele quem prefere que seus filhos não frequentem a casa de um casal de 

gays está mantendo uma lógica homofóbica. Mas, em uma sociedade como a nossa, quem 

está livre de manter fobias em seus discursos e práticas? Responderia apressado: os 

movimentos sociais, é claro! Estes livram suas atitudes e discursos de qualquer forma de 

alienação pelo sistema, pelo menos artificialmente. Como resultado dessa “emancipação 

fóbica”  estes exigem que todo o resto da sociedade se iguale a eles ou tornem-se seus 

rivais, homofóbicos, racistas, gordofóbicos... 

É certo que qualquer tentativa de compreensão do que leva determinado sujeito a agir 

de  determinada  forma  pode  soar  como  complacência,  ou  sororidade,  com  suas práticas, 

entretanto essa possível vilanização do sujeito só se aplica se chegarmos à conclusão de que é 

ele, o sujeito, quem detém o sistema em função. Se, por outro lado, percebermos que há um 

sistema quem nos assujeita é contra esse sistema quem devemos 

lutar. 

Eu, como é possível de ser percebido, não tenho uma afirmativa sobre essa questão e 

me mantenho sempre preso a um ideia cíclica de que um é mantenedor do outro: o 

sistema não é possível sem os sujeitos que os executem e, em alguma instância,  o sujeito 

deve ter o poder de ação – certamente uma ação delimitada ao seu espaço de fala e 

compreensão, mas, ainda assim, algum poder emancipatório do próprio sistema vigente
9
. 

É sobre esse prisma que justifico que essa pesquisa tenha sido realizada com base em 

documentos da década de 1950: buscávamos por um ordenamento inscrito na ordem do 

imaginário e, se por um lado gostaríamos de nos distanciar, tanto quanto fosse possível, é 

certo que qualquer recorte seria apenas um corte no devir, por outro, não existe a 

possibilidade de mapear especificamente o momento de onde determinadas características 

tornaram-se preteridas em detrimentos à outras. O que nos foi viável fazer foi buscar, 

dentro de um universo um pouco distante, como essa noção era inscrita e tratada. 

Com a morte do professor Eduardo Murguia e a entrada da professora Marcia Lima 

na posição de orientadora dessa pesquisa, alguns sub-recortes foram feitos. Primeiramente, 

no que tange à abordagem proposta, a qual consistiria em uma arqueologia da série de 

documentos médicos e agora abarca a exposição de alguns enunciados sobre a 'realidade' 

manicomial. A justificativa de tal recorte seria que, se aquela proposta necessitava de um 

                                                           
9
 No próximo item, o metodológico, aprofundamos um pouco mais as questões que apresentamos brevemente 

nesse capítulo introdutório 
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tipo específico de domínio de literatura que não cobríamos, o histórico, a partir dessa 

mudança passou a privilegiar a descrição dos recursos brutos gerados naquele hospital. 

Em alguma instância, algum conhecimento de métodos de pesquisa da história 

viria a ser necessário para a analise arqueológica, pelo menos nos moldes que havíamos 

inicialmente pensado: uma analise dos agenciamentos institucionais que permitissem 

determinados gêneros de discurso específico e, com base nessa formulação discursiva, 

entender ou pelo menos sinalizar, de que modo algumas vidas eram alteradas. 

De certa forma, nos valíamos de uma interseção em ambas as disciplinas - Ciência 

da Informação e História - para rastrearmos alguns padrões documentais através, e com 

base em um método de análise, com filiação muito fortes com a história e com a filosofia: 
 

 

Uma  “época”  não  preexiste  aos  enunciados  que  a  exprimem nem as 

visibilidades que a preenchem. São os dois aspectos essenciais: por um 

lado, cada estrato, cada formação histórica implica uma repartição do 

visível e do enunciável que se faz sobre si mesma; por outro lado, de um 

estrato a outro varia a repartição, porque a própria visibilidade varia em 

modo e os próprios enunciados mudam de regime.(Deleuze, 1988, p. 56) 
 

Dados os diferentes enfoques, algumas coisas  foram substancialmente alteradas, 

primeiramente  quanto  aos  resultados  possíveis,  Lima  se  interessaria  muitíssimo  pelos 

dados agrupados, sincrônicos ou estatísticos. 

De fato, quando Lima assumiu a orientação da pesquisa, já se havia avançado as 

fases de entrada no campo da pesquisa e já havia sido apontado que a história do Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba é pouco contada e quando, na sua relativa raridade, aparece, 

raramente é nos canais acadêmicos formais. E esse foi o nosso primeiro resultado. 

Além disso, como vínhamos apontado, o método inicial previa a parceria de um 

olhar historiador, elemento que já não dispúnhamos mais para a pesquisa. Preferimos uma 

outra abordagem, uma que os próprios documentos "infames" haviam nos exposto:  

 

Este não é um livro de história. A escolha que nele se encontrará não 

seguiu outra regra mais importante do que meu gosto, meu prazer, uma 

emoção, o riso, a surpresa, um certo assombro ou qualquer outro 

sentimento, do qual teria dificuldades, talvez, em justificar a intensidade, 

agora que o primeiro momento da descoberta passou. 

É uma antologia de existências. Vidas de algumas linhas ou de algumas 

páginas, desventuras e aventuras sem nome, juntadas em um punhado de 

palavras. Vidas breves, encontradas por acaso em livros e documentos. 

(Foucault, 2003, p. 203) 
 

Na verdade, depois que analisamos sob uma ótica atual, os documentos médicos 

daquele hospital, não foi difícil inferir que não havia a necessidade de um método para 
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expor o quanto algumas práticas de internação eram “incoerentes, “cruéis”, “higiênicas” e 

socialmente desejadas. 

Não havia qualquer coisa que pudesse ser dita para expor, mais do que os 

documentos expunham, que a função do hospital e do documento médico extrapolavam, 

em muito, demandas médicas – nesse sentido que geralmente atribuímos, o da cura. 

O 'modelo metodológico' que propúnhamos visivelmente não demanda uma 

complexidade científica de análise, ao contrário, expõe que, em determinados casos, a ideia 

de análise se faz  absolutamente desnecessária.  Descrevendo-o ruiríamos o sistema por 

dentro, como diria Foucault. Dessa forma, um questionamento era imperativo: o que 

devíamos fazer? Pois, como sabemos, a ideia de uma dissertação de mestrado não é a de 

que surja algo novo, mas a comprovação de que, pelo menos, algum modelo científico 

tenha sido incorporado na fala do aluno - o que possibilitará a formação de um futuro 

pesquisador. 

O que víamos nos documentos fugira em muito do que esperávamos ver e, de certa 

forma, isso nos enriqueceu muito do ponto de vista crítico sobre a documentação, se não 

toda, pelo menos a médica. Por outro lado, vimos que os estudos dos quais dispúnhamos 

para a efetivação de determinada análise ainda eram substancialmente raros. Muito do que 

víamos na literatura crítica, sobretudo quando advindo da ótica da documentação, estavam 

ainda aquém da 'realidade' dos documentos psiquiátricos daquela década. Dito de outra 

forma: a literatura científica sobre a documentação ainda não abarcava uma noção clara de 

que não é a informação contida em determinado documento que instaura/mantêm 

determinado regime. Antes disso, o documento, por maior que seja a sua crueza, ainda, 

dentro de uma lógica burocrática, é também dispositivo instaurador /mantenedor de 

determinado regime de verdade. Não estamos, portanto, diante de um fenômeno 

informacional e, sim, documental. 

Vínhamos percebendo assim, que, provavelmente, a nossa abordagem inicialmente 

proposta fosse menos importante (em um momento de dissertação) do que um preliminar 

entendimento da necessária dissociação de alguns fenômenos da Ciência da Informação - a 

controversa e complexa "noção" de informação em nosso domínio de conhecimento e o 

documento, sobretudo o médico - para uma futura e mais rigorosa abordagem nossa sobre 

os agenciamento que pensáramos ser possível no início da pesquisa. Dessa forma, alteramos 

a pesquisa, essencialmente, reduzindo nossa intenção inicial de pontuar os aspectos teóricos 

de uma análise arqueológica. De certa forma, o que tentamos fazer nessa pesquisa de 

mestrado foi fornecer dados e discutir noções que julgamos fundamentais a futuras 



23 
 

pesquisas que pretendemos ainda realizar e que, talvez, alguns documentalistas, cientistas da  

informação, arquivistas e bibliotecários ou historiadores interessados em traçar a história 

do hospital, ou que queiram analisar determinadas instituições a partir dessa perspectiva 

documental aqui exposta. 

Essa dissertação foi dividida em Metodologia - Seção 2 - onde expusemos tanto 

nossas filiações teórico-metodológicas quanto apresentamos o trajeto metodológico dessa 

pesquisa. 

Informação, Documento e Poder - Seção 3 - onde expusemos as considerações que 

fizemos para reificar nosso objeto sob a ótica da ciência da informação. Também nesse 

capítulo demonstramos a construção da ideia de (a)normalidade que nos valemos para 

justificar nosso recorte. 

Resultados Empíricos: a "fala" dos documentos - Capítulo 4 - onde demonstramos 

alguns dados sincrônicos referentes ao Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, além de tentar 

'reconstruir' um prontuário médico padrão; também buscamos construir algumas categorias 

sobre as formas de acesso e motivo de internação, dentro dos casos que julgamos ter um 

caráter mais social que 'médico'. 

E, na seção 5, as nossas Considerações Finais, onde apresentamos um panorama das 

questões que abrimos no decorrer da pesquisa assim como buscamos tecer nossa critica ao 

enfoque que o documento médico tem recebido enquanto objeto de pesquisa da Ciência da 

Informação. Após estas seções apresentamos as referências bibliográficas e, nos anexos, 

apresentamos os documentos que aprovam a execução dessa pesquisa pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense e a Plataforma Brasil. 
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2 METODOLOGIA 
 

 

Vidas reais foram "desempenhadas" nestas poucas frases; não quero 

dizer com isso que elas ali foram figuradas, mas que, de fato, sua 

liberdade, sua infelicidade, com freqüência sua morte, em todo caso seu 

destino foram, ali, ao menos em parte, decididos. Esses discursos 

realmente atravessaram vidas; essas existências foram efetivamente 

riscadas e perdidas nessas palavras. (Foucault, 2012,p. 206) 
 
 
 

Esta seção dedicar-se-á a uma injunção sobre a metodologia que regeu esta pesquisa. 

Acreditamos e, trabalhamos seguindo o pilar, de que há na ideia metodológica uma questão 

polissêmica: se por um lado estamos buscando pontuar qual serão, efetivamente, os 

caminhos e decisões aqui feitas e buscamos defender dentro de um panorama foucaultiano a 

ideia de que os arquivos e os documentos assujeitam o sujeito e constroem sua identidade. 

Por outro lado acreditamos que também compete à seção metodológica tecer uma 

explicação das filiações filosóficas, políticas e práticas que reificam a construção 

documentária da evidência enquanto um objeto de facetas político-sociais relevantes. 

Desta forma subdividimos o item metodológico rastreando dois objetivos 

específicos: primeiramente buscamos tecer uma breve discussão acerca da escrita acadêmica 

e do lugar dos sujeitos enunciadores e receptores dentro de algumas abordagens filosóficas, 

ou ao menos a nossa percepção a partir da escrita do "eu" e do "outro", para que 

pudéssemos arquitetar o lugar do não-sujeito, dentro das preocupações desta pesquisa. 

Para tanto recorremos a alguns lugares discursivos específicos. Em um primeiro 

momento, buscamos ampliar a discussão mais fortemente teórico-metodológica e que se 

refere a uma luta que é milenar acerca da apropriação e manutenção do sexo e da 

sexualidade enquanto um assunto ou um fenômeno que deve ser discutido e mantido 

externo ao ordenamento da vontade e do desejo, tratam-se de estruturas com regimentos e 

regulações que são  maiores  que a mera concupiscência, ainda que compreendamos  o 

desejável como um objeto com atravessamento sócio histórico definível e restrito a 

determinadas regras e ordens. Ainda é nosso interesse, nesta seção, discutir brevemente a 

posição do observador/pesquisador frente aos seus objetos. 

Em um segundo momento iremos nos ater a um descrição mais detalhada dos 

procedimentos metodológicos os quais regeram a feitura deste trabalho, assim como o 

briefing das atividades realizadas. 
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2.1  CONSIDERAÇÕES/IMPLICAÇÕES  TEÓRICO  METODOLÓGICAS  SOBRE  O 

USO DA PRIMEIRA PESSOA 

 
 

 
Decidimos considerar, do ponto de vista metodológico, a opção pelo desuso da 

terceira pessoa, que, nesta dissertação, tem efeitos sobre algumas ideias aqui tratadas, sobre 

as perspectivas, sobre o método empregado e, em algum grau, sobre o próprio tema desta 

pesquisa. A primeira dúvida sobre a elaboração da escrita formal desta pesquisa, reflexo e 

agente do trabalho que propomos, foi esquematizada com base na formalização usual na 

escrita acadêmica do uso da terceira pessoa ou da impessoalização. 

A hipótese é de que o texto construído de forma impessoal ou em terceira pessoa, 

separa o objeto cognoscível do sujeito cognoscente. É, portanto, outra postura 

epistemológica, já que uma enunciação despersonalizada do "eu que conheço" instauraria 

uma apropriação do discurso verdadeiro - "o mundo assim é". Seria uma perspectiva de 

institucionalização do rompimento com a filosofia da consciência, com base na criação 

pelo discurso. Ora, se a língua institui, não poderíamos sugerir através desta e, 

principalmente, de dento da Universidade, a maior instituição mantenedora da filosofia 

hermenêutica, que haja espaço para uma relação entre autorreflexão singular e, portanto 

verdadeira – como víamos de Descartes a Saussure e que teve amplos efeitos até metade do 

século passado –, com o mundo real. 

O uso da primeira pessoa, tratar-se-ia, nessa articulação, de um retrocesso acadêmico 

pois sintetizaria o ideário de "penso, logo existo". E, então, significaria o retorno a todo 

um modelo cartesiano já abandonado e, no labor científico, esquecido. 

Antes da sequência algumas ponderações devem ser apontadas. 
 

Primeiramente há, na perspectiva que propomos, a assunção de duas temáticas que, 

separadas, por vezes se aproximam, se entrecruzam ou se afastam: a compreensão de que a 

identidade do sujeito é uma construção ao mesmo tempo social e documentária – e as 

robustas facetas técnicas que categorizam o documento como um objeto técnico e neutro 

(tal qual a escrita acadêmica corre o risco de ser entendida). 

Em  outro  polo  vemos  o  prontuário  –  objeto  que defendemos  ser  definidor  de 

identidade e da falta de identidade – ser gerado e manipulado em torno de uma outra 

pessoa neutra, um médico que não assina meras opiniões suas, mas assina uma opinião 

baseada no saber médico ou Medicina. 
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Temos, então, esses três elementos fortemente erigidos sob a perspectiva da mesma 

neutralidade científica- escrita formal, a construção social da evidência e a construção do 

sujeito -, através de mecanismos técnicos, que são tidos como fundamentais à nossa 

perspectiva dado o valor atribuído a cada um desses polos na pesquisa que se segue. 

A seguir, nos próximos subitens metodológicos, apresentaremos uma breve 

ampliação deste debate acerca da relação (nem sempre expressa) entre a pesquisa e o 

pesquisador. Primeiramente, há um ponto que deve ser desdobrado e que se refere ao 

conteúdo empírico deste trabalho: objetos positivos que cerceiem o conceito de normal e 

anormal. 

 
 
 

 

2.1.1Arqueologia como método 
 

 
 

Uma análise que se proponha arqueológica (ou genética) acerca da noção de 

normalidade encontra, inegavelmente, uma barreira de cunho ontológico, Este conceito 

possui uma condição com determinismo socio-hitórico definível e tão ligado ao seu 

contexto geral de produção que pode se tornar inatingível caso o regime de validação tenha 

sido fortemente alterado. 

Sobre a noção de sexualidade na Grécia antiga, por exemplo, Pedro Funari 

argumenta que nos é impossível compreender seu funcionamento preciso depois de 2.000 

anos de prevalência do Cristianismo no ocidente. A justificativa de tais ditos dera-se em 

decorrência da tentativa de explicar o exercício das praticas sexuais gregas à época da 

polis: a noção de sexualidade daquela época seria incompreensível após os quase dois 

milênios de prevalência do cristianismo no Ocidente, argumenta. Nessa perspectiva os 

cientistas/pesquisadores/médicos/instituições, aqui tratados  por  atores  ou  nós  (como 

ligação dos fios de uma rede)
10

, possuem uma relação de impossibilidade holística sobre 
 

qualquer objeto, dado que seus respectivos graus de análise e compreensão (poderíamos 

ainda incluir a criatividade ou a afetividade) é condicionado a uma relação sócio-histórica 

não meramente reflexiva, mas ainda assim, refratária
11

. 

                                                           
10

 Utilizaremos, por  hora,  essa  definição ampla  de  Latour  que  cumpre  tanto  a  função  de  salientar um 

relacionamento homem x artefatos, tanto quanto um não determinismo apriorístico da posição dos atores e 

ainda foge à discussão foucaultiana acerca da formação do homem enquanto sujeito – o que planejamos 

tornar um capítulo mais amplo da dissertação. 
11

 Salientamos tal fato para ilustrar que a relação não é direta e nem previsível como se fosse ligadas através de 

um raio ou uma rede, mas refratária como se fosse um raio de luz  que incida sobre um prisma – gerando 
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O acento de que vimos através desse estudo questionar a noção de normalidade e 

abjeção e não uma ideia ampla de sexualidade humana é, de certo modo, um 

reconhecimento – ou ao menos a constatação de que há dúvida que entre as práticas sociais 

preteridas e as suas representações ou os discursos exercidos sobre estas existe uma 

distância, que pode ser ou não mensurável, pode ter ou não ligação, a qual pode ser forte 

ou fraca etc. 

Tal distinção pode ser ilustrada com base no discurso de Funari, dado que o 

exercício da sexualidade na Grécia pode ser facilmente descrito de forma compreensível à 

maioria dos pesquisadores que desejem obter este tipo de informação, o que se torna 

ininteligível, neste caso específico, é a representação exata de como esses relacionamentos 

eram exercidos, como e por quem eram mantidos, o que, de fato, representaria o exercício 

da sexualidade na Grécia Antiga. O que alcançaríamos sobre a temática dessa perspectiva é 

uma tradução
12

, no sentido kuhniano. 
 

Freud (1905) cerceia a fronteira desses atuais mecanismos de compreender a 

sexualidade e suas representações no positivismo da Era Vitoriana (1837-1901) e a 

segmentação de polos em ordem cartesiana, seria assim, uma retroalimentação do binarismo 

corpo-alma que se desenvolveu para os campos da vida ordinária, e então em uma 

ordem social  partitiva onde o  positivo e o  negativo  possuíam  razões  políticas e 

práticas em colocações distintas. Se o homem e a mulher (e então o masculino e o feminino, 

respectivamente) formavam o seio do que fora estabelecido como família, ao homem e à 

mulher a designação da ordem prática se estabeleciam de formas distintas e uma mesma 

atitude possuía efeitos diversos, que se são hoje compreensíveis é pela proximidade – e 

talvez manutenção – do ordenamento social com base no que será, por vezes, considerado 

complementar (macho e fêmea) por outras, antagônica (normal e anormal). 

A essa dúvida acima Foucault acrescenta seu posicionamento de que o período 

vitoriano nunca fora extinto de nossas práticas e que a repressão sexual instituída à época 

em que à sexualidade era delegada função meramente reprodutiva – contexto no qual a 

noção de culpa ganha maior função dentro da vida social, política e médica, ainda que, 

como exposto, essas funções não sejam claramente dissociáveis. Para o autor esta ainda é a 

                                                                                                                                                                                      

assim  o aparecimento de múltiplos raios de luz. Dito de outra forma: um objeto gera diversas, porém 

limitadas, possibilidades de compreensão. 
12

 “[...] a tradução sempre leva consigo compromissos que alteram a comunicação. Para fazê-lo necessita 
saber quais são os aspectos do original que é mais importante preservar e deve também saber algo acerca da 

formação e experiência daqueles que vão ler seu trabalho. Por que é tão difícil a tradução, seja entre teorias, 

seja entre linguagens? Porque, como frequentemente tem sido indicado, as linguagens selecionam o mundo 

de maneiras diferentes e não dispomos de nenhum meio sub-linguístico neutral de informar." (KUHN, 

1975, apud GONZÁLES DE GÓMEZ, grifo nosso) 
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égide sob a qual somos condicionados. Assim, “O que não é regulado para a geração ou 

por ela transfigurado não possui eira, nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo 

tempo expulso, negado e reduzido ao silêncio” (Foucault, 1988). 

A ideia de sexualidade e as suas tentativas de cercearem-na como objeto de estudo 

nos ilustra um cenário mais geral sobre o ordenamento social dos corpos e suas respectivas 

obrigações e funções em determinada sociedade. Ela, a sexualidade, com todos os conflitos 

inerentes da relação que temos com o sexo exige uma explicação mais fluida do que outros 

conceitos aqui neste trabalho, por exemplo, a ideia de pobreza tem muito menos alternância 

de significação. 

Foucault nos esclarece explicitamente a definição de regime, tão fundamental a 

todas essas explicações sociais, quando seu objeto é a verdade, nos valeremos, portanto, de 

tal conceito para fins reflexivos, a saber: 

 

Cada  sociedade  tem  seu  regime  de  verdade,  sua  „política  geral‟  de 

verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 

verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os 

enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e 

outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para obtenção 

da  verdade;  o  estatuto  daqueles  que  tem  o  encargo  de  dizer  o  que 

funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 2005) 
 

Para Marleu-Ponty (1961), a ideia de verdade – nessa nossa convicção cartesiana – 

só existe em antagonismo à mentira (falsidade) e, assim sendo, se há um regime sobre o 

que é verdadeiro há de existir também um estatuto sobre o que não é. Deleuze pontuaria 

isso de outra forma, disse – com base na obra de Foucault – que cada enunciado carrega 

consigo o peso de todas as coisas que deixaram de ser ditas. 

Se nos valemos dessas noções amplas para o campo em específico ao qual buscamos 

rastrear, duas questões devem ser resolvidas teoricamente:  

i) a ideia de regime traz consigo a noção de mecanismos de perpetração 

desse estatuto – machinery –, com atores
13 

definidos que fazem funcionar 

a lógica do que é permissível;  

ii) ii) Se há quebras de regimes tão fortes que impossibilitam mesmo a 

compreensão de forma plena dos mecanismos  de  funcionamento  da  

anterior,  podemos  afirmar que o ser humano não é estático e, dessa 

forma, devemos assumir que a ideia de regime geral não pressupõe um 

mapeamento padrão de todos os atores e sim dos mecanismos de 

subjetivação, os quais, obviamente, não são plenos ou totais. 

                                                           
13

 Reitero que este conceito abrange tanto humanos quanto artefatos – tecnologias, instituições etc 
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Os indícios dessas análises mais amplas de sociedade nos propiciam o contexto geral, 

nos demonstram o lugar em que os atores articulam suas ideias a explicar os fenômenos que 

determinada sociedade demanda – assim como o que é instituído enquanto problema –, 

resumidamente, a doença só existe em função da medicina, o pecado só existe em função da 

fé, o crime só existe em função da lei os quais só existem em função de determinados tipos de 

sociedade e dessa forma, por mais protagonismo agregado a um ator específico, o contexto de 

articulação das suas ideias será sempre determinante às suas práticas. 

Assim, de forma geral, hão dois pontos principais a serem aqui mencionados: 

primeiramente há uma visão de sociedade em jogo, o que me será aqui interessante é 

compreender minimamente
 
como a perpetração de um modelo de sociedade incide sobre o 

sujeito, embora assumidamente a discussão não se resuma a isso. Em segundo lugar, há 

também de ser visto a colocação do sujeito nessa sociedade. Começarei por este segundo, 

tema da próxima subseção. 

 

 
 

2.1.2 O lugar do corpo 
 
 
 
 

Maurice Merleau-Ponty morre em 1961 e nos deixa nos seus arquivos uma coletânea 

de manuscritos, que depois de unidos recebem o título: Le visible et l’invinsible. Ali, as 

últimas reflexões do autor, embora inacabadas, apontam para um locus crítico sobre a posição 

do filósofo e do objeto face à realidade. 

Tal lugar apresentando por Merleau-Ponty é compreendido de forma desdobrável e 

reconstrutiva de um espaço onde o corpo ganha amplitude dialógica com os mecanismos de 

compreensão e apreensão da realidade. Mas o que, no nosso estudo, esta fenomenologia viria 

problematizar em seu discurso? 

Primeiramente a completa impossibilidade de finalização ou, como dirá Ricoeur, a 

"filosofia do inacabamento". Tal concepção traçara um linha indivisível entre o corpo e a 

compreensão do mundo e, dessa forma, uma completude seria inatingível, dado que o 

corpo, ainda que assujeitado, define o mundo e as coisas com base em suas convicções que, 

acredito, sejam mais abrangentes que uma definição geral de sociedade. 

Compreender o corpo como objeto que incide sobre o que descrevemos como 

realidade tem um peso minimamente duplo dentro da discussão sobre a questão dos regimes: 

se por um lado soa pueril constatar de que o sujeito não é um objeto inanimado por onde as 

verdades fluem de maneira neutra, por outro, imputar ao sujeito um protagonismo dentro da 
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validação de uma teoria parece ruir com as convenções de que a realidade existe independente 

de quem a enuncia. 

Tal convicção de que o corpo interage com o mundo agrega em si a visão de que há 

um mundo para além das "minhas" percepções e em tal visão certamente há um mundo 

verdadeiro – o que a principio já distancia esta filosofia do Pirronismo
14  

e rompe de vez 

com as provocação inicial acerca de uma filosofia da consciência. O que resta em jogo 

quanto à questão aqui levantada, portanto, não é uma discussão acerca da existência, ou 

não, de objetos reais, é posterior à constatação de que há um mundo palpável e tangível, 

mas que esse se insere na ordem do apreensivo e descritivo. Dois humanos distintos ao 

sentirem o cheiro do álcool, imaginemos um alcoólatra e um abstêmio – no caso desse 

cheiro ser reconhecível por ambos – constatam a presença do mesmo material, mesmo que 

a matéria seja sentida de maneira distinta em cada corpo. 

Este debate não é distante do outro acerca da neutralidade da informação. Pois, me 

parece contraditório questionar a inocuidade de um arquivo e crer que, assim como aponta 

Derrida
15

, este é um objeto cerceado por decisões, escolhas e técnicas definidas os quais 

tanto geram autoridade quanto alteram o que poderá ser reconstituído enquanto fato ou 

evidência e, ao mesmo tempo, tratar uma pesquisa enquanto uma explicação ou tradução 

neutra, fruto de um método científico e, portanto, mais abrangente que o próprio sujeito. 

Laymert Garcia dos Santos acrescenta à discussão a postura “o que a metodologia 

deve silenciar é no mínimo tão importante quanto o que mostra [...] não passa de uma 

decodificação a posteriori da démarche” (SANTOS, 1981). Tal visão é oportuna ao debate, 

tanto quanto a perspectiva foucaultiana de que a Ciência gera o objeto que será objeto de 

suas futuras análises. 

                                                           
14

 PIRRONISMO: Forma extrema do ceticismo grego, tal come foi defendida por Pírron de Elis, que viveu 

no tempo de Alexandre Magno (Pírron acompanhou-o em sua expedição ao Oriente) e morreu por volta do 

ano 270 a.C. Conhecemos sua doutrina pelos Silloi (Versos Jocosos) de Tímon de Fliunte e pelas exposições 

de Diógenes Laércio e Sexto Empírico. A tese fundamental do Pirronismo é a necessidade de suspender o 

assentimento. Visto que para o homem as coisas são inapreensíveis, a única atitude legítima é a de não julgá-

las verdadeiras ou falsas, nem belas ou feias, nem boas ou ruins, etc. Não julgar também significa não 

preferir ou não evitar: assim, a suspensão do juízo é já por si mesma ataraxia, ausência de perturbação. 

Diógenes Laércio conta que Pírron caminhava sem olhar para nada e sem afastar-se de nada, arrostando 

carros, se os encontrasse, precipícios, cães, etc. (DIÓG,L,IX ,62). 

Mais tarde houve um retomo ao Pirronismo, entre o fim do último século a.C. e o fim do II século d.C. por 

obra de Knesidemos de Cnossos (que ensinou em Alexandria), de Agripa e do médico Sexto Empírico. 

(ABBAGNANO, 2007, p. 764) 
15

 Exterioridade de um lugar, operação topográfica de uma técnica de consignação, constituição de uma 

instância e de um lugar de autoridade (o arconte, o arkheion, isto é, frequentemente o estado e até mesmo um 

estado patriárquico ou fratriárquico), tal seria a condição do arquivo. Isto não se efetua nunca através de um 

ato de anamnese intuitiva que ressuscitaria, viva, inocente ou neutra, a originalidade de um acontecimento. 

(Derrida, 2001 apud Freitas, 2010.) 
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Não à toa, estes enunciados são fruto de severas críticas. Antes de tudo, presumem 

que a autoridade é o objeto fim de qualquer pesquisa. Para Santos (1981), o pesquisador 

opta por um método que comprove sua hipótese e para Foucault a própria tematização de 

um objeto enquanto preocupação de um especialidade científica relega a ela o poder de 

definir quais são as resoluções possível, aceitáveis e dizíveis sobre determinada temática. 

Ambas as proposições geralmente são refutadas com a apresentação de uma relação 

quase afetiva de pesquisadores com seus objetos de estudo, como médicos que se auto 

infectavam com alguma doença para testar sua cura, ou outros que dedicavam suas vidas à 

convivência com animais doentes para que cada estágio de desenvolvimento pudesse ser 

avaliado. Tais dados geralmente são usados para comprovar que os atores estavam 

convencidos de que aquele método empregado geraria um efeito real e que, portanto, a 

ciência não seria para eles um mero jogo de poder, mas a forma de interagir com o real. 

Entretanto, me parece que entre uma coisa e outra há uma diferença conceitual 

bastante grande: não visualizo na obra de Foucault ou no livro de Santos uma consciência 

sobre as atividades ou uma teoria conspiratória de que os cientistas – ou os conselhos – 

criam  a realidade por que assim  o  desejam,  mas  que um  regime só  pode existir  em 

sobreposição ao anterior e, portanto, o que é inquirido é a própria realidade (ou evidência) 

sobre os fatos. De outra forma: o fim do exorcismo não era uma mera oposição à doutrina 

católica para que a medicina se tornasse mais poderosa, mas a certeza de que o método 

religioso era ineficaz em tratar doenças do aparelho nervoso e/ou loucuras. Assim sendo, 

não era uma mera apropriação de objetos pela medicina e pela ciência, era uma briga por 

convicções e crenças distintos, o que não deixa de representar uma ampliação do objeto 

médico, nem o fato de que é a ciência que hoje define nomenclaturas e as definições do 

que antes era função da Igreja (dogmas?). Gomide (1810), que vivera em um momento em 

que a Igreja ainda era bastante presente nas definições referente ao corpo, exemplifica o 

que digo: 

 
 
 

Uma rapariga há muitos anos histérica, sofrendo dores que chamavam 

reumáticas e ficando com as extremidades contraídas, se fez transportar 

para a capela da Senhora da Piedade, donde se divulgaram como 

miraculosos os sintomas e circunstâncias de sua doença, onde se 

procedeu ao exame impugnado, e para onde concorre a adorá-la um 

número incrível de romeiros de todos os lugares das Minas, sendo tal esta 

afluência, que apesar da elevação, desabrigo e secura da montanha, tem 

havido dias de mais de dois mil concorrentes. Se algum indivíduo 

reclama  pela  verdade,  os  devotos  se  enfurecem  gritando libertino, 

incrédulo etc. Contrariando, pois, as proposições de exame que a 



32 
 

proclamou como Santa, vou demonstrar que uma semiologia razoável 

nada mais acharia que doença. (GOMIDE, 1810, grifo nosso) 

 

Deste ponto de vista no qual venho embasando meu argumento há duas coisas 

distintas sendo analisadas: uma referente ao contexto de criação outra ao sujeito. Há, ainda 

múltiplos pontos e óticas sob as quais o mesmo objeto pode ser observado e, esse espaço se 

ramifica de forma ainda mais abrangente, se consideramos que entre o dito há o não dito, 

entre a ideia e o enunciado há a tradução, e entre a informação e o conhecimento há a 

interpretação. 

Voltemos então a articulação já sinalizada entre o sujeito e o que chamávamos de 

contexto de criação, mas que ao ser relacionado com as instância de poder e filiações 

institucionais, se insere na noção de regime foucaultiano. 

Assim, nos ateremos por hora a isso que vamos seguir chamando de regime, mas 

que de fato não é um conceito tão articulado e constitui, portanto, uma noção: se há algo 

que cabe a nós aqui questionar é referente aos mecanismos de perpetração desse sobre o 

sujeito, pois a articulação aqui estudada é oriunda do que acreditamos ser um diálogo entre 

sujeito e sociedade, duas estruturas complexas
16

. 

Na próxima subseção, sintetizaremos o que se considera a sociedade. 
 

 
 

2.1.3 Uma síntese dos princípios sobre a sociedade. 
 

 
 

Partindo da ideia de que as estruturas e os atores são corpore complexos uma 

determinada secção deve ser aplicada em ambas as estruturas, pois, se é nossa hipótese a 

de que o meio (ou o Regime, em uma escala ampliada) é determinante à formação e às 

práticas do indivíduo, a forma que esse Regime é imposto aos corpos é ainda incógnita 

para nós. Nossas impressões iniciais decorrem de dois princípios marcados pelos trabalhos 

de Foucault e Deleuze (cuja leitura acompanhamos). Em ambos os autores observamos um 

elemento nucléico que podem ser referidos como "regime" e princípios variantes sob os 

quais o indivíduo é inserido nesse núcleo. Sinalizamos também que nesses dois autores 

aparece a ideia de dispositivo, ainda que suas funções variem um pouco de um autor ao 

outro. Os princípios que destacamos para os fins deste trabalho são: 

 
 

                                                           
16

 Sinalizamos assim, que não é o objetivo esgotar o assunto, mas nortear o principio sob o qual articularemos a 

dissertação que se segue 
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I. Princípio "atrativo" – Pensando na sociedade segundo uma certa perspectiva, o 

núcleo do "regime" teria o comportamento de um epicentro para onde os sujeitos 

são   atraídos. Seria esse principio a   nossa   representação   de   quem   

compreende   os mecanismos de subjetivação partindo do poder atrativo interno da 

sociedade. O assujeitamento é parte de um processo "disciplinar" (que envolve 

educação, saneamento básico, dispositivos jurídicos e científicos, dentre outros) 

que teria seu ápice na sociedade judaico-cristã ocidental a autonomia, ou auto 

regulação. Foucault chamaria isso de sociedade disciplinares, ou da disciplina, 

processo através do qual a afetividade e os corpos são moldados através de 

“técnicas que individualizarão o poder”. 

O que aqui chamamos de principio atrativo acrescenta a ideia de 

materialidade física de um ímã, em que uma equação, aqui indefinida, trará as 

pessoas ao seu centro. Esse princípio se amplia na medida em que prevê que parte 

do grupo societal a priori não se adequará aos padrões de normalidade previstos - 

"os anormais". Em termos físicos, o peso do que os mantêm fora é mais alto do 

que a força que os atrai. Essa fisicalização da inadequação pressupõe que o grau 

de assujeitamento é definido pela diferença entre o peso da estrutura psicofísica 

do sujeito e a força atrativa que o inclui ou não, o que gera posições distintas 

dentro (ou fora) da estrutura social. 

 
 

II.    Principio "Receptivo" – Neste principio, a maior diferença refere-se à origem de 

inclusão, que seria externa ao sujeito. Ou melhor posto, as disposições que 

modulam o indivíduo são muito mais flutuantes e não seguem uma fisicalização e 

uma fiscalização tão rígidas. As normas dispositivas são representadas fortemente 

pela estrutura de inserção e de confinamento. Gilles Deleuze institui uma 

continuidade explícita entre a sociedade disciplinar e a de controle, modelo de 

sociedade em que este segundo principio pode ser mais claramente percebido–, 

assim como Foucault fizera mais claramente na passagem da espetacularização da  

sentença judicial e a disciplina(como em "Vigiar e Punir" e em "A Verdade e as 
 

Formas Jurídicas"). 
 

Apesar de estarmos, assumidamente, nos baseando nos escritos de Deleuze 

sobre a sociedade para amparar este principio que vimos chamando de receptivo, 

teremos alguns  aspectos  que  diferem  bastante  do  continuísmo  do  autor. 

Chamamos essa  perspectiva  de  externa  e  o  principio  de  "receptivo",  pois, 
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diferente desta visão continuísta, não acreditamos que a disciplina esteja 

internalizada no sujeito - de modo que este esteja ainda mais regulado do que em 

Foucault. Ao contrário, aqui os elementos são ainda mais repetitivos e constantes 

e modulam o sujeito com a lembrança rotineira de que as informações pessoais, 

profissionais, intelectuais, familiares relativas a ele nunca antes na história 

estiveram tão disponíveis.  

Sobre a inserção dos sujeitos
17

: neste princípio que chamamos "receptivo", o 

excluído não  existe.  Não há  lado  de  fora,  como  acreditamos  existir  mais 

facilmente no principio atrativo. As inconformidades e inadequações são sempre 

em relação ao sistema vigente: o corpo do sujeito e o que vamos seguir chamando 

de subjetividade é de total interdependência com o Regime. Se alguém rouba, não 

é por uma motivação interna e sim pelas condições desiguais que o sistema gera, 

o problema e a solução serão geralmente relativos ao sistema e não ao sujeito. 

Este era  um  discurso  muito  comum,  por  exemplo,  nos  movimentos  pelas 

minorias. 

 

Seguiremos em dúvida quanto ao principio metodológico por nós aqui utilizado: 

existiria a priori, uma relação ambivalente que contemplaria tanto alguns pressupostos 

receptivos quanto outros atrativos. Detalhar todos os mecanismos de subjetivação levaria a 

uma outra pesquisa. Entretanto há alguns aspectos gerais sobre o sujeito que, em alguma 

medida, serão mais assertivos do que aqueles delineados sobre a sociedade, pois compõem 

uma preocupação metodológica desta pesquisa.  A estes aspectos dedicaremos a subseção a 

seguir. 
 

 
 
2.1.4 Como entendemos o sujeito 

 

 
 
 
 

Seguiremos as relações da informação com o sujeito com base em Khun no livro “A 

estrutura das revoluções científicas”, onde o autor afirma que não possuímos nenhum meio 

sub-linguístico neutral de informar. Tomaremos essa definição para fins reflexivos: uma 

vez que não há meios sub-linguístico de informar, haveria um meio sub-linguístico de 

                                                           
17

 Reitero, não nas sociedades de controle descritas em Deleuze mas nessa acepção por nós descrita como 

receptiva. 
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conhecer?  Da mesma maneira,  o  conhecimento  seria uma etapa ou  uma  condição  de 

possibilidade da cadeia produtiva da informação? 

Na afirmativa de Khun, a informação não é o objeto em questão e sim informar, o 

que sugeriria a existência de um sujeito enunciador. Neste caso, especialmente, há uma 

diferença aqui compreendida como crucial entre informar e informação, pois, se o 

conhecimento é um elemento da cadeia da informação, informar é um elemento opcional a 

essa cadeia. Tal afirmativa interroga, por exemplo, se o valor informativo e a valoração 

informativa, são figuras distintas, pois, assim como nos referimos brevemente que entre a 

noção de sexualidade e a prática sexual pode haver uma distância, há de se estabelecer 

também dúvida entre um objeto e a sua formação conceptiva. 

Assim, se somos seres psicofísicos e temos uma natureza perceptiva e sensível, há 

elementos invariáveis às vertentes culturais: ser apedrejado, independente do que isso 

represente, causará lesões (e, na sequência, a morte). Esta consideração não necessita de 

uma ascendência cultural, talvez os meios de evitar tal fato, no caso de isso ser uma 

situação adversa. Assim sendo, levar pela primeira vez uma pedrada informará que essa 

ação causa dor e que, portanto, deve ser evitada. Houve, neste momento, o obtenção de 

uma nova informação, adquirida de forma sub-linguística e que produziu efeitos sobre a 

vida do indivíduo. 

Um dos princípios que seguiremos sobre o sujeito é que ele é uma equação 

indivisível de sua realidade passada e presente. Exemplifico, os candomblecistas ao verem 

uma tempestade de raio atribuirão àquilo um significado religioso bastante distinto de um 

ateu, por exemplo. Dentre os candomblecistas há os filhos de Iansã
18

, que farão suas preces 

e oferendas; ainda o formato dessas preces variarão de um terreiro para terreiro e dentre o   

que chamam de nações
19

, mesmo em um terreiro haverá aqueles que farão com mais ou 

menos fé, com preces distintas, com um vocabulário específico, etc. 

Latour desenvolveu uma metodologia que será aqui revista pois considera uma 

relação expressa entre o ego e a rede. Além disso, cadencia essa rede de forma flutuante e 

mutável. Em algum momento estas indagações de Latour podem sintetizar de maneira mais 

expressa nossos anseios de ligar o ator ao emaranhado que compõe sua estrutura psicofísica. 

A definição dessa variáveis em Latour é espaçada, Moraes define de forma clara 

uma leitura próxima à nossa da obra Latour sobre os atores e as redes. 

Noção de rede refere-se a fluxos, circulações, alianças, movimentos, em 

vez de remeter a uma entidade fixa. Uma rede de atores não é redutível a 
                                                           
18

 Orixá dos raios e das tempestades 
19

 Que se referem à herança cultural e da tradição apreendida. 
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um único ator nem a uma rede; ela é composta de séries heterogêneas de 

elementos  animados  e  inanimados,  conectados  e  agenciados.  Por  um 

lado, a rede de atores deve ser diferenciada da tradicional categoria 

sociológica de ator, que exclui qualquer componente não-humano. Por 

outro, também não pode ser confundida com um tipo de vínculo que liga 

de modo previsível elementos estáveis e perfeitamente definidos, porque 

as entidades da quais ela é composta, sejam naturais ou sociais, podem a 

qualquer momento redefinir sua identidade e suas mútuas relações, 

trazendo novos elementos. (Moraes, 2004) 
 

Latour
20 

também define o conhecimento como um objeto fim de uma série de 

intervenções sociais amplas, as quais não são estáticas ou estáveis. “Será nossa culpa se as 

redes são ao mesmo tempo reais como a natureza, narradas como o discurso, coletivas 

como a sociedade?” (Latour apud Araújo, 2009). 

As definições valorativas sobre o sujeito em Latour são, portanto, a posteriori. O 

ator será matematizado em uma análise posterior à formação de suas redes, mas aqui cabe 

uma pergunta não relativa ao problema de Latour, mas ao desse trabalho: Não haveriam 

redes fixas? Ou, o coeficiente do sujeito será sempre relativo ao mapeamento de suas 

redes? 
 

Talvez em um universo específico como no caso dos filhos do Candomblé ou na 

teoria do agir comunicativo de Habermas esse método seja mais facilmente visualizável e 

pouco problemático, mas se nos voltamos a uma estrutura de segmentação apriorística do 

poder, como um asylum em que os médico possuem um poder independente da sua rede de 

conhecimento, mais amparados nos dispositivos legais do que na rede que o integra? É 

certo que na teoria de Latour estes aparatos que chamamos de dispositivo são atores, mas 

não teriam esses atores peso relativo com possibilidade de definição a priori com base no 

contexto geral ou no Regime ao qual é caudatário? 

A diferença entre um louco e um revolucionário pode ser somente a variação do 

lugar de onde se enuncia, assim, se não fosse possível definir este lugar aprioristicamente a 

própria definição do que seria instituído enquanto problema deveria ser oscilante, o que 

não me parece ser aplicável. Portanto, ao definir um hospital como o ego que será 

alinhavado na rede eu já defino a priori que aquele será maior o node dentro da minha 

relação, o que já o conferirá nesse movimento maior autoridade que a todos os outros. Se 

sei que os médicos são empoderados pela instituição e os loucos são os que perdem o 

poder pela instituição, também crio categorias diferentes aonde estes actantes podem ser 

inseridos. 

                                                           
20

 Junto à Callon e Law. 
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Restam então as últimas reflexões destas seções metodológicas e que serão 

apresentadas não a fim de explicitar uma resposta, mas de indicar como será pensado 

teoricamente o  que  seguirá  visto  de  forma  prática  nesta  dissertação:  se  é  possível 

categorizar o sujeito em nichos como distingui-los entre si? Se apontamos diferentes 

posições entre os sujeitos, serão eles mapeáveis? Qual a posição do eu, do tu e do ele nesta 

vasta gama de atores valoráveis e distinguíveis? 

 
 

2.1.5 Dúvidas metodológicas 
 

 
 

Buscamos nesses itens ampliar e esquematizar nossa compreensão do lugar do eu, 

do tu e do ele na escrita acadêmica e seguimos por problematizar os espaços de disputa 

entre essas posições que são ao mesmo tempo distintas e flutuantes. 

Se em dado momento sou eu – ou aquele quem fala –, em outros, és tu – 

aquele quem interpreta e reage –, e por outros, posso vir a ser ele – aquele de quem se fala e 

que, portanto, não possui colocação explícita quanto ao conteúdo do enunciado. É 

minimamente injusto não problematizar por que essas colocações são tão fortemente veladas 

sob a pessoa neutra ou a "não pessoa". 

Como visto, há um espaço que, acima de tudo, é político por onde os regimes se 

inserem e deste ponto as vidas são, de alguma forma, alteradas. A escrita não foge desse 

compasso ou desse emaranhado que postula (e é postulado) pela mútua participação dos 

mecanismos de perpetração de um regime e a natureza do homo academicus. Seria absurdo 

generalizar a humanidade dentro dessa inconstância e flutuação, mas quando “ os índios 

somos nós” é fácil de se perceber como as facetas do poder assumem uma natureza 

dogmática e alternante dentro da academia. 

 

Costumávamos considerar a escrita um artefato, mas dessa distância que criei ao 

escrever este trabalho, vimos que podemos compreendê-la também como um dispositivo 

dentro do principio que nomeei receptivo: a escrita nos enquadra a todo o momento dentro 

da lógica hegemônica. Assim, alternar o padrão é uma questão estética mas dentro de uma 

ideação de que o estético é político, assim como o que é doença, como o que é crime, como 

o que fé (todos, políticos). 

Consideramos os discursos e seus elementos positivos (a escrita, a gravação, a fala) 

como objetos na intersecção do que agora chamo de Regime e o sujeito. Consideramos 
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também, que cada sujeito é único. Para mim, a unidade do sujeito dá sentido à escolha de 

uma estrutura tão específica quanto o prontuário. 

Se o sujeito aqui for visto como uma pessoa neutra, bastar-me-ia analisar as sanções 

gerais sobre medicina e analisar como as diretrizes médicas se alteram, não me importaria 

o corpo do flagelado ou do algoz e muito menos o objeto que materializa as tensões ali 

inscritas. 

Se vejo no meu objeto de estudo - o prontuário - um protagonismo do profissional 

que o escreveu, tenho que ver também com protagonismo o que agora escrevo e, dessa 

forma, alerto que aquilo que segue nas próximas páginas não são a verdade sobre o 

hospital de Jurujuba na década de 50 e 60, ou uma descrição neutra de evidências, mas, 

antes de tudo, a minha visão acerca do que li, do que escrevi e do que vivi, o que não 

desmerece absolutamente a materialidade e a verdade do que digo. 

Busco nesta seção iniciar uma reflexão que se insere na pesquisa que segue: qual o 

valor dos elementos da filosofia da consciência nos padrões estabelecidos após a virada 

lingüística? Será que o padrão discursivo não é também um elemento político usado de 

forma a neutralizar os sujeitos imputando uma valoração de verdade no discurso acadêmico? 

 
 

 

2.2  APONTAMENTOS  TEÓRICOS-METODOLÓGICO:  o  documento  sob  a ótica de 

Foucault, da arqueologia à pura enunciação. 
 
 

 
Como o exposto, iniciamos esse trabalho imaginando que seguiríamos pelo viés da 

abordagem arqueológica proposta em Foucault (1972).Tal abordagem pareceu-nos 

justificável pela sua inevitável relação
21 

com a tríade da Arqueologia do Saber: História da 

Loucura, o Nascimento da Clínica e As Palavras e as Coisas
22

, mas, principalmente, pela 

busca foucaultiana dos mecanismos de subjetivação e objetivação que, respectivamente, 

compõem o sujeito e o protagonizam como objeto de conhecimento a partir da 

Modernidade. 

 

Ainda é relevante atentar nessa metodologia utilizada por Foucault sua relação com 

o documento e as instituições. 

 

                                                           
21

 Como diria o professor Roberto Machado. 
22

 Incidindo diretamente sobre a temática existe ainda "Os Anormais" e o "Poder Psiquiátrico" e grande parte da 

obra de Foucault de forma menos direta 
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(…) em nossos dias, a história é o que transforma documentos em 

monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos 

homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, 

uma massa de elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados 

pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos. Havia um 

tempo em que a arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, 

dos rastros inertes, dos objetos sem contexto e das coisas deixadas pelo 

passado, se voltava para a história e só tomava sentido pelo 

restabelecimento  de  um  discurso   histórico;  que  poderíamos  dizer, 

jogando um pouco com as palavras, que a história, em nossos dias, se 

volta para a arqueologia – para a descrição intrínseca do monumento. 

(FOUCAULT, 1987, p. 8) 
 

 
A compreensão das forças que modificam a construção e a função do documento é, 

conforme a citação enuncia, preocupação do modelo arqueológico foucaultiano. Dessa 

forma, acreditamos que tal método pode ser um caminho frutífero de análise se direcionado 

às instituições com atravessamentos ideológicos acadêmicos que determinam os 

funcionamentos de ligação entre o documento e os mecanismo de poder. Tal método, 

acreditamos, colaboraria na compreensão de como o registro cria uma materialidade ao 

acontecimento, ou melhor dito: cria um registro de uma determinada interpretação sobre 

determinado acontecimento. 

 

[A arqueologia é] uma forma de fazer história que eleva tudo aquilo que 

as pessoas disseram e dizem ao estatuto de acontecimento. O que foi dito 

instaura  uma  realidade  discursiva;  e  sendo  o  ser  humano  um  ser 

discursivo, criado ele mesmo pela linguagem, a Arqueologia é o método 

para desvendar como o homem constrói sua própria   existência.   Nesta 

lógica, os sujeitos e objetos não existem a priori, são construídos 

discursivamente sobre o que se fala sobre eles. O corpo, por exemplo, só 

passou a existir a partir das modificações discursivas da passagem da 

Idade Média para a modernidade. Com o desenvolvimento da patologia, o 

corpo passa a ser percebido como um conjunto de órgãos, e  a  Medicina 

passa  a  discursivizá-lo,  ou  seja,  a formular práticas e efetuar dizeres 

sobre ele. (GIACOMONI; VARGAS, 2010, p. 122) 
 

Numa segunda etapa da pesquisa, buscamos estreitar nossa compreensão da massa 

documental por outro viés: já não buscamos com o nosso método encontrar respostas 

assertivas sobre a “realidade” manicomial. Queríamos compreender as relações de poder 

condensadas no prontuário e, por fim, questionar o funcionamento temporal sobre o que é 

normal e o que é patológico, ou mais precisamente 'abjeto' por ser patológico. 

Não nos preocupamos com as métricas que pretendem reger um trabalho 

representativo do ponto de vista quantitativo.   Era nosso   intuito,   ao   contrário,   iniciar   

o questionamento acerca de micro escalas estruturais da inscrição institucional da loucura 

e da discursividade que se iniciara sobre o corpo dos flagelados, não somente 
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enquanto objeto material que se deslocava de um saber sacro a outro, o médico, mas 

também enquanto objeto simbólico que representava a hegemonia do homem típico burguês 

sobre um outro, marginalizado. Um não-sujeito que não fosse o breve contato com o poder 

passaria à margem de toda a história, o que significa tanto, neste caso em específico, a 

possibilidade de sua representação histórica quanta a ruína de sua história. 

 

Todas essas vidas destinadas a passar por baixo de qualquer discurso e a 

desaparecer sem nunca terem sido faladas só puderam deixar rastros – 

breves, incisivos, com freqüência enigmáticos – a partir do momento de 

seu contato instantâneo com o poder. De modo que é, sem dúvida, para 

sempre impossível recuperá-las nelas próprias, tais como podiam ser “em 

estado livre”; só podemos balizá-las tomadas nas declamações, nas 

parcialidades  táticas,  nas  mentiras  imperativas  supostas  nos  jogos  de 

poder e nas relações com ele. (Foucault, 2012,p. 206) 
 

A tarefa com a qual nos responsabilizamos, portanto, não era outra que não a de 

desvelar e permitir que os documentos expusessem, através de um estranhamento histórico, 

a própria materialidade e limitação de um poder sobre o sujeito, ou de como o conceder 

poderes de super-homens a alguns relega a condição de sub-humanos, ou sub-sujeitos a 

outros. 

 

(...) por uma mutação que não data de hoje, mas que, sem dúvida, ainda 

não se concluiu, a história mudou sua posição acerca do documento: ela 

considera como sua tarefa primordial, não interpretá-lo, não determinar se 

diz a verdade nem qual é seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no 

interior e elaborá-lo: ela o organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em 

níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não é, 

identifica elementos, define unidades, descreve relações. O documento, 

pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através da qual ela 

tenta reconstituir o que os homens fizeram ou disseram, o que é passado e 

o  que  deixa  apenas  rastros:  ela  procura  definir,  no  próprio  tecido 

documental, unidades, conjuntos, séries, relações. (Foucault, 1987, p. 7) 

 
 

Michel Foucault segue, pouco depois, com o seguinte argumento: “O documento 

não é o feliz instrumento de uma história que seria em si mesma, e de pleno direito, 

memória; a história é, para uma sociedade, uma certa maneira de dar status e elaboração à 

massa documental de que ela não se separa.” (Foucault, 1987, p. 8). Foucault deixa a nós, 

profissionais da informação e das ciências do documento, uma questão bastante latente, o 

que pode vir a ser esse documento? Objeto tão caro à história e à construção dos saberes 

científicos. 

O que constrói determinado objeto enquanto documento? O que faz com que 

determinada coisa tenha efeito de criar rastros e séries enquanto outros somem e deslizam 

para debaixo de qualquer estrutura rastreável da história? 
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Murguia(2010), seguindo uma tradição que vamos tratar por neodocumentalismo, 

nos responderia que documento é a materialização da informação e que qualquer coisa 

pode vir a ser documento, o que fará diferença nesse caso serão agenciamentos e 

institucionalizações percorridos por determinado objeto: “destacamos não unicamente o 

caráter textual do documento, colocando qualquer objeto em igualdade de condições na sua 

constituição como documento. Qualquer objeto pode vir a ser documento.” 

Se, dessa forma, vemos que são as institucionalizações e agenciamentos que dão o 

caráter social do documento temos que, dessa forma, articulá-lo dentro de seu contexto de 

criação e dinâmica de funcionamento. 

Resumidamente, esta pesquisa se ocupou em selecionar séries documentais - uma 

série de prontuários - que expuseram a efetivação da segregação na cidade de Niterói, 

desde a perspectiva da institucionalização na clínica de Jurujuba e como esses rastros 

informacionais foram inscritos e sob qual domínio foram mantidos. 

Devido ao fato que limitei meu objeto a um tipo de documento, alguns critérios 

foram estabelecidos: devia ser um documento  i) produzido institucionalmente, ii) que 

tivesse  atravessamento  acadêmico  constitutivo;  iii)  que  tivesse  impacto  na  vida  das 

pessoas. 

Cheguei então ao i) prontuário médico, ii) ao prontuário médico de hospitais 

psiquiátricos, iii) ao prontuário médico de instituições psiquiátricas que levaram à 

interdição, iv)ao prontuário médico que tenha interditado em clinicas psiquiátricas por 

demandas sociais; e por fim, restringi ao ano de fundação do hospital v) 1953 e localizei 

geograficamente no vi) Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (Niterói, RJ). 

As especificidades desse tipo de documento me interessam por muitos motivos, 

destaco o político – referente à posse/propriedade –, ao institucional e ao social – já que 

distingue quem é interditável e quem não é. Interesso-me também por esse documento 

devido ao número de instituições ao qual ele está subordinado – as instâncias acadêmicas 

que dão diretrizes sobre a saúde, as instâncias políticas que dão diretrizes sobre a saúde, o 

governo e principalmente os funcionamentos sociais que influenciam na distinção do que é 

patológico. Vemos, dessa forma, o nosso objeto como um dispositivo de "limpeza social". 

Trabalharemos o conceito de dispositivo do seguinte conceito: 

 

[...]  em primeiro  lugar,  [o  dispositivo  é]  um conjunto  decididamente 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em 

suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é 
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a rede que se pode estabelecer entre estes elementos. [...] em segundo 

lugar, gostaria de demarcar a natureza da relação que pode existir entre 

estes elementos heterogêneos. [...] entre estes elementos, discursivos ou 

não, existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posições, modificações 

de funções, que também podem ser muito diferentes. Em terceiro lugar, 

entendo   o   dispositivo   como   um  tipo   de   formação   que,   em   um 

determinado momento histórico, teve como função principal responder a 

uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica 

dominante. [...] (FOUCAULT apud WILKE, JARDIM, 1989, p. 244) 
 

Assim como apontamos o conceito de dispositivo não é simples e nem uno é, 

opostamente, uma rede móvel de elementos que são inscritos na ordem do poder, agindo de 

maneira a construir como essas flutuâncias e alternâncias se constroem. 

Revel (2011) nos diz que o uso de dispositivo se dá na obra de Michel Foucault na 

década de 1970 e vem inicialmente para fixar os operadores físicos do poder, ou “técnicas, 

estratégias e formas de assujeitar desenvolvidas pelo poder.”. Utilizamos essas noções de 

dispositivo para que possamos problematizar seu uso na obra de Foucault e demarcar que 

nos ateremos mais a essa visão próxima de Deleuze e Guattari do dispositivo enquanto 

materialidade das forças que circundam e geram a nossa concepção de poder, que se baseia 

nessa cadeia não unitária, sendo mais um conjunto de relacionamentos do que um entidade 

fixa. 

 

Traçadas estas considerações sobre a metodologia, passaremos à construção de um 

quadro teórico conceitual mínimo que nos serviu de guia na pesquisa.
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3 INFORMAÇÃO, DOCUMENTO E PODER 

 

O mapeamento de um campo científico nunca é uma atividade neutra. Obviamente, 

quando se mapeia algo, utilizam-se instrumentos que afetarão diretamente os resultados 

encontrados. O que faremos nesse capítulo não é um mapeamento rígido do campo da 

informação, ou, em outras palavras, uma análise objetiva do que o campo apresenta. Esse já 

foi tema de trabalhos de outros autores. Entretanto, mesmo quando falamos de um campo 

pequeno como o da ciência da informação, é preciso estabelecer que uma instituição científica 

é sempre um objeto de poder, o que nos leva ao fato de que, para além dos discursos 

científicos circulantes
23

, há um uso e apropriação no meio social desses enunciados que são 

baseados nas teorias acadêmicas e, por receberem esta "aura" de tema acadêmico legítimo, 

adquirem o caráter de verdade incontestável. Desta forma, sublinho que a minha ocupação 

enquanto aluno e futuro pesquisador é verificar como os objetos do campo informacional 

significam na vida do sujeito moderno. 

Em uma perspectiva macro, o objeto de estudo do Campo Informacional é a 

informação registrada
24

 – daqui para frente, informação. Na prática, a principal atividade 

reflexiva produzida pelos estudiosos neste campo são os mecanismos de tratamento da 

informação, embora também existam pesquisas relacionadas à geração da informação e à 

recepção desta. Grosso modo, apesar do foco ser a transmissão – e aqui todos os mecanismos 

necessários como a guarda, a representação, a disponibilização etc. – todo o ciclo de vida da 

informação tem sido constituído, com maior ou menor prestigio, como preocupação dos 

profissionais e pesquisadores desse segmento
25

.  

Se o foco é ocupar o lugar intermediário entre a geração e a recepção da informação, 

algumas observações devem ser pontuadas: i) a expectativa é a de um profissional neutro, que 

não influencie na relação autor x usuário final (que é, na visão de um ciclo documentário ou 

ciclo de informação, também autor, fazendo desse processo uma espiral cíclica infinita); ii) 

há, no Campo Informacional, uma forte visão positivista sobre o registro, uma visão que 

sacraliza o que está documentado e, assim sendo, iii) muitas das preocupações documentais 
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Baseado na teoria de Gomes (2012). 

24
 Há um pioneirismo ainda pouco representativo de inserir a transmissão oral nas preocupações do campo 

informacional, entretanto tal questão ainda não representa uma preocupação para a área. Para um panorama mais 

amplo da questão ver CARDOSO; NÓBREGA (2011) 

25
Para maiores esclarecimentos sobre as pesquisas no campo ver FREITAS (2001) e MARTELETO (2009). 
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são positivistas, na medida em que o documento compõe um reconhecido canal 

comprobatório formal. 

Em contraposição a essa visão, Roszak (1988) e Buckland (1991) argumentam que a 

palavra informação, por ela mesma é pouco significativa, visto que é ambígua, carregada de 

múltiplos significados e usada para designar diferentes ações. As pesquisas de Buckland 

revelam três diferentes atos que derivam da noção de informação: 

i) informação como processo – referente ao ato de informar, é a ideia de que alguém 

seja informado de algo e nesse processo seu conhecimento seja alterado, bem como pressupõe 

uma materialização do conhecimento; 

ii) informação como conhecimento – o qual remete ao processo final do ato de 

informar, um exemplo seria a ideia de informação capaz de reduzir incertezas, ao mesmo 

tempo que esta informação seria intangível;  

iii) informação como coisa – a ideia de informação é também atribuída a dados e 

documentos, estes são informação pois possuem o valor de serem informativos.   

A questão que Buckland (1991) propõe é essencialmente voltada à distinção de 

informação tangível e intangível, sendo respectivamente informação como coisa e como 

conhecimento. Tal debate contradiz a postura positivista documental, pois transforma o valor 

de verdade do documento em um valor representativo.  

Se você pode tocar ou medir diretamente não é conhecimento, 

provavelmente será algo físico, possivelmente informação como coisa [...] O 

Conhecimento, todavia, pode ser representado tanto quanto um 

acontecimento pode ser filmado. Entretanto, a representação é tanto o 

conhecimento quanto o filme é o evento. (Buckland, 1991, p. 351 tradução 

feita pelo autor.) 

 

E completa: “O quanto saberíamos sobre dinossauros se nenhum fóssil tivesse sido 

encontrado?” (BUCKLAND, 1991, p. 354). Tal perspectiva rompe com a ideia de 

neutralidade entre o fato e o registro, entre a realidade e o documento. Este estudo está ligado 

a uma recente retomada da questão da documentação pelos chamados neodocumentalistas
26

 e 

alguns estudos filosóficos que têm como tema o arquivo e o documento. O desenvolvimento 

dessas pesquisas possibilitou um avanço no sentido de uma discussão genealógica sobre 

arquivo.  

Exemplo disso é a dissertação de Grigoleto (2009) que, ao buscar compreender o 

processo de tombamento do museu Prudente Moraes, sugere a seguinte hipótese: “o 

patrimônio é uma determinação social inscrita no documento. Isto é, a materialização de 
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 Os principais representantes desse segmento são Michael Buckland, Ronald Day, Bernd Frohmann e W. Boyd 

Rayward.   
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forças e tensões que, numa via de mão dupla, retroativamente também determinará as forças 

que o criam.”. Em outras palavras a hipótese de Maira Grigoleto sugere que o documento que 

tomba o referido museu é o que o distingue de outros espaços e que assim sendo é o que lhe 

dá valor patrimonial, histórico e social, uma visão diametralmente oposta à perspectiva que 

versa sobre um documento que representa o real. Nessa perspectiva o documento também cria 

ou instaura o real. González de Gómez (2001) já pontuava esta questão ao afirmar que“[...] o 

regime de informação, que inicialmente foi considerado como subsidiário dos regimes de 

verdade, agora se apresentaria como sua substituição”. 

Lima (1999) acrescenta à discussão quando, ao reler algumas obras de Foucalt, 

Colombo e Pêcheux, diz: 

[...] ao tratarmos as coisas ditas, escritas e publicadas (objetos de estudo da 

Ciência da Informação, não esqueçamos) como discursos, devemos nos 

remeter a autores que, como Foucault, passaram a relativizar e a 

problematizar toda forma de discurso como forma de poder dizer, incluindo 

aí o discurso da Ciência, que, desde a modernidade, só é legítimo, porque 

reconhecido pela episteme da nossa época: a Ciência pode dizer - afirmativa 

ou interrogativamente, ao menos - coisas sobre poucos mundos dentre todos 

aqueles em que nós circulamos: mundos físicos, sociais, psíquicos. (Lima, 

1999, p. 51) 

 

Como dito, além de uma retomada dos estudos sobre o documento o direcionamento 

de alguns filósofos se encaminham rumo a uma compreensão do arquivo
27

. Dentre eles 

destaco Derrida (2001) que o descreve como: 

Exterioridade de um lugar, operação topográfica de uma técnica de 

consignação, constituição de uma instância e de um lugar de autoridade (o 

arconte, o arkheion, isto é, frequentemente o estado e até mesmo um estado 

patriárquico ou fratriárquico), tal seria a condição do arquivo. Isto não se 

efetua nunca através de um ato de anamnese intuitiva que ressuscitaria, viva, 

inocente ou neutra, a originalidade de um acontecimento. (Derrida, 2001 

apud Freitas, 2010) 

 

 A despeito da sofisticação dos neodocumentalitas (filósofos, alguns lingüistas e 

também cientistas da informação) ao tratar dos arquivos, Lund (2011) denuncia um baixo 

investimento na compreensão do documento enquanto objeto social e por tanto, constituído.  

Este trabalho tem como um dos seus pressupostos, por um lado, a compreensão de 

construção do documento como prática social. Mas, para além das questões socialmente 

constituídas em torno do documento, na perspectiva de Derrida, este é mais do que um objeto 

circundado por influências sociais: há o pressuposto de que o poder se exerce através e por 

causa deste. Dizendo de outra forma, é nas especificidades de cada documento que podemos 
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 Convém reiterar que o ‘arquivo’ ao qual estes autores se referem tem uma abrangência próxima aos nossos 

termos genéricos como unidades ou centros de informação.  
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analisar como, a partir da sua constituição dispositiva específica em certos contextos e 

destinado a certos objetivos, o documento cria e instaura não só relações específicas de poder, 

mas de saber e, de certos tipos de verdade, como o documento médico. 

Partimos da hipótese de Grigoleto (2009) e ampliamos um pouco a questão: não seria a 

patologia uma determinação social e institucional? O percurso deste recorte: da informação ao 

documento, do documento aos prontuários médicos de instituições de saúde mental não foram 

em vão, destaco: nosso objetivo é compreender a "objetificação" – a reificação - da 

informação, para posteriores análises mais amplas.  

A pluralidade de questões deste trabalho é reflexo da complexidade do assunto, em 

uma perspectiva mais ampla, queremos aqui iniciar uma perseguição por estruturas sociais 

coercivas e corretivas e, nestas compreender o protagonismo do documento. Seria imprudente, 

entretanto, reificar o documento como se estes não estivessem condicionados a um complexo 

administrativo que molda e é moldado pela sociedade a qual está condicionado.  

 Partimos de nossos pressupostos próximos à discussão do neodocumentalismo e 

traçamos nossos objetivos sob este prisma específico - no que encontramos apoio em Lund 

(2009) - em contraponto à teoria positivista do documento, ainda hegemônica na academia 

brasileira. Assim sendo, não é intenção desta pesquisa em nível de dissertação de mestrado 

abrir concorrência com qualquer outra forma de compreender as construções sociais, mas 

analisá-las por um prisma diferente daquele utilizado pela maioria dos pesquisadores que 

interrogam o documento o que acreditamos que fornecerá novos indícios para produções 

futuras sobre o assunto.  

 O reconhecido sistema ao qual o nosso objeto é condicionado nos gera uma questão 

bastante específica: se por um lado temos uma temática referente às questões documentais, 

por outro temos as questões psiquiátricas. Ambas são urgentes para a discussão do nosso 

objeto, além disso, temos como hipótese a patologia enquanto uma inscrição institucional e 

social. Claramente, o objeto que estamos aqui propondo tem um desdobramento em uma 

prática social, médica e familiar: a internação, ou a exclusão do "louco". Da forma até aqui 

apontada, o prontuário é aparentemente um construto teórico, distante da realidade de seu 

funcionamento enquanto dispositivo, o que nos geraria um ensaio pouco produtivo à nossa 

vontade de questionar o documento enquanto prática social. Na área médica, o documento de 

inscrição sobre o paciente é um documento produzido nas relações institucionais de poder 

que cria verdades sobre o paciente. 

 Buscamos justificar essa pesquisa sobre três principais pilares: i) incluir a questão dos 

documentos com mais destaque na tematização acadêmica, na esteira das preocupações de 
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Lund (2009); ii)  trazer a discussão sobre o registro da informação acerca do  patológico para 

o viés da Ciência da Informação e iii) evidenciar o campo empírico desta pesquisa que é a 

transformação de determinadas práticas sociais em doença para justificar uma contínua 

exclusão.  Essa exclusão, justificada por um regime mantido por ela, é quem certifica como 

válido o status de abjeto, excluível, louco, o que faz parte de uma memória recalcada no 

imaginário social e representa, ainda hoje, um lugar subjugado dos 'anormais' na sociedade.  

 Peguemos como exemplo ilustrativo de nossas questões a ideia de sexualidade - que 

foi o tema inspirador desse trabalho: há na sexualidade uma descontinuidade explicita sobre o 

determinismo que a compõe. Explico: é reconhecido (reconhece-se) no momento em que 

estamos, que a homossexualidade é uma prática sexual e afetiva não hegemônica, mas 

legalmente lícita. Ainda assim, de certo modo, como atividade sexual, gera em nós 

"vitorianos", como podemos ver no obra de Freud e alguns momentos da obra de Foucault, 

um desconforto consequente à nossa construção social cristã.  

[...] ao longo da história, a “homossexualidade” passou a ser percebida de 

formas diferentes: de rito de passagem à noção de pecado e, posteriormente, 

a ser considerada crime. Percebe-se, também, como interesses sócio-político-

econômicos acabam por influenciar na forma como os atos sexuais são 

compreendidos e confrontados, sendo assimilados pela cultura de sua época. 

Costa (1995) discorre acerca dos modos como, nos séculos XVIII a XX, 

foram criadas e sustentadas as concepções de “diferença dos sexos” entre 

homens e mulheres, de “instinto sexual” o que possibilitou a concepção do 

que era considerado normal ou patológico em matéria de sexualidade, e, 

finalmente de “homossexual”, com o intuito de promover/manter uma 

“desigualdade natural” entre os sexos que respaldasse a hegemonia do 

homem heterossexual na ordem burguesa dominante. É, então, a partir do 

século XIX que outra forma de compreender a homossexualidade, esta 

recém-nascida, irá se inscrever na cultura a partir da Medicina: a de 

patologia. (KNIEST, 2005, p. 61)  

 

Assim sendo, enquanto prática médica o homossexualismo foi visto como doença 

mental pela primeira vez há pouco mais de cem anos, embora a homossexualidade tenha sido 

reprimida enquanto prática muito antes disso.  

Há um grande processo que busca a igualdade de direitos para os homossexuais que 

vão desde a descriminalização da prática, passando pela conquista de direito à igualdade civil 

até bandeiras mais recentes como adoção e leis protetoras. Apesar de pesquisas sobre a 

questão da homossexualidade evidenciarem um lugar político subalterno do homossexual na 

sociedade e, de forma geral, alicerçarem um avanço nas questões desse segmento, este não 

será o objetivo primário desse trabalho, aqui o que nos interessará será a homossexualidade 

enquanto patologia.  
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 Tal questão é uma forte evidência sobre a busca central desta pesquisa, pois se o 

homossexualismo era uma doença mental, que não só tinha tratamento previsto como também 

levava à internação dos gays, e hoje nos deparamos com um outro cenário: há o 

reconhecimento de que é a perseguição e a não aceitação que leva a 'transtornos mentais' 

como depressão e crise de identidade. Se tal questão pode ser vista com o nosso atual 

distanciamento, também pode ser questionado: o que é uma doença mental se não uma 

inabilidade de conviver com o padrão convencionado?  

 Canguilhem (1934), que assim como nós é critico do positivismo que cerceia esta 

questão, traz algumas reflexões que corroboram a nossa dúvida em sua tese de nome “O 

normal e o patológico”, defende que: 

O doente é doente por só poder admitir uma norma. Como já dissemos 

muitas vezes, o doente não é anormal por ausência de norma, e sim por 

incapacidade de ser normativo [...] a doença passa a ser uma experiência de 

inovação positiva do ser vivo, e não apenas um fato diminutivo. 

(CANGUILHEM, 1934, p.138) 

 

 Este padrão do que é patológico ou não é classificado em um catalogo de abreviatura 

CID (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) e este sofre 

alterações sobre o que é ou não patológico. A homossexualidade teve participação na CID até 

a sua 9ª edição (CID-9). Assim sendo, até 1990 a OMS mantinha o homossexualismo como 

pratica derivada de um distúrbio. O Brasil já em 1985 resolveu por iniciativa própria retirar da 

homossexualidade o estigma de doença mental.  

 Inicialmente, analisamos o prontuário como objeto que materializa e formula a 

realidade, entretanto, o CID aparece como um documento demarcador da execução do 

prontuário. Esta pesquisa abre um rol de subquestões, como: se a doença é uma inscrição 

social demarcada pelos documentos CID qual a função do prontuário nesse sistema?  

Articulamos essa pesquisa, em muito, sobre um espaço delineado por Deleuze (1988) 

sobre a obra de Foucault (1972; 1977). Tal espaço se daria entre o arquivo e o diagrama, entre 

o enunciado e a coerção, entre os dispositivos do poder e o poder. Nessa perspectiva os 

mecanismos de poder e a sua materialização têm uma relação não hierárquica, uma vez que 

Deleuze compreende que um e outro são partes indispensáveis da mesma estrutura. Sendo 

assim, devo assumir, que a imposição de escolher um ponto de partida sobre o meu objeto se 

faz ingrata, já que é controversa por definição.  

 Busca-se compreender a posição do prontuário – que nessa perspectiva é documento-

informação – dentro do universo corretivo, e ainda bastante eugênico, dos manicômios nas 

décadas de 1950 e 1960. Assim sendo, a hipótese deste trabalho se defronta a uma realidade 
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bastante definida e específica: o manicômio e a loucura. Tal realidade é evidentemente 

histórica, visto que é passada mas ainda assim reflete nas nossas práticas sociais – aqui não 

mais as institucionais. 

 Cabe a nós compreendê-lo por um prisma historicista e atribuir o funcionamento da 

patologia enquanto prática burocrático-institucional e social. Visto dessa forma, temos três 

principais polos de diálogo e um universo de dispersão: 

i) Em um polo temos o sujeito-objeto que é distinto dos demais sujeitos na medida em 

que a subversão ou inadequação de suas práticas o impede de optar pelo seu destino;  ii) em 

outro temos o sujeito-executor a quem é dado o poder de distinguir o destino e o grau de 

invasão sobre o corpo e da alma – em uma visão coerciva de poder – do primeiro sujeito ao 

qual nos referimos; 

iii) ainda temos o polo dispositivo de onde emana o poder de executar, a instituição.  

No cerne de toda essa regulação existe um universo que é tanto formador quanto forma 

dos enunciados, regime ao qual quem não se submete ou quem busca corromper se depara 

alternadamente com a revolução ou a loucura – depende do lugar de onde se fala –, universo 

historicamente construído, mas que constrói e organiza seu entorno. Esse seria o 

funcionamento dos regimes de verdade:  

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: 

isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 

os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 

e os procedimentos que valorizados para obtenção da verdade; o estatuto 

daqueles que tem o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. 

(FOUCAULT, 2005) 

 Isto posto, e definitivamente erradicada a noção hierárquica, voltamos ao papel do 

prontuário nesse processo: este se constitui ativamente como o enunciado de execução e a 

sentença "sobre" o louco - um objeto. Acontece que ao vermos o prontuário puramente de 

uma perspectiva positivista e comunicacional tendemos a esquecer do segundo vetor: o corpo 

do flagelado.  

 Por um lado vemos a CID (Classificação Internacional de Doenças) como reguladora 

sobre o que é patológico e evidentemente com papel ativo na definição do que é normal temos 

por outro uma sentença de submissões não acordadas sobre o anormal. A definição sobre o 

que é patológico carrega consigo uma outra que lhe é diametralmente oposta: sobre o que é 

normal. Nas palavras de Deleuze (1988): “Quanto ao que é realmente dito, sua raridade de 

facto deve-se a que uma frase nega, impede, contradiz ou recalca outras frases – de tal modo 

que cada frase se amplia com aquilo que não diz” (Deleuze, 1988, p. 14).  
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 Por outro lado, temos o prontuário como dispositivo documental executivo do que a 

CID sanciona (estatui ou positiva) como social, permitido, legal. Podemos comparar a 

importância do prontuário ao documento de sentença em juízo. Certamente, não é na sentença 

que está contida a lei – pelo menos não no Brasil – mas sua importância se dá pela efetivação 

da ação. A sentença de um juiz é fruto de uma hermenêutica, se por um lado é amparada na 

Constituição e em todo um conjunto de leis infraconstitucionais, por outro se configura, de 

fato, como uma interpretação, baseada não só na legislação, mas na doutrina e nos princípios 

do Direito, bem como nas instituições que regulam o que é permitido e o que não é.  

 Tal comparação é permitida dada à natureza coerciva das instituições e o seu 

funcionamento acadêmico-institucional. Por isso quero dizer que em ambos os casos o sujeito-

executor é fruto de uma finita mas indeterminada consecução de documentos que o sancionam 

como hábil a julgar e executar. Temos aqui outros dispositivos documentais importantes nessa 

cadeia: o diploma e o registro profissional. Talvez esses sejam os dispositivos em que a minha 

hipótese esteja mais visível de forma que os evoco com fim demonstrativo: de que valeria 

todo o conhecimento específico de um sujeito sobre a medicina se não houvesse um diploma e 

um número de registro que o instituísse e institucionalizasse como médico? O oficio está 

contido no diploma e no registro e não no sujeito - e nem no saber -, talvez um argumento à 

essa linha de raciocínio seja que uma das medidas legais de descontinuidade de um sujeito 

com o seu oficio é a retirada do diploma e do número de registro. 

 

 

3.1 UM LUGAR DE FALA: a ciência da informação e o documento. 
 
 
 
 

Algumas vezes repetimos nesse trabalho uma certa pequenez da ciência da 

informação. Talvez esse acento soe pejorativo e contraditório - em vista de que estamos 

buscando contextualizar um determinado poder que emana do documento -, entretanto é essa 

aparente contradição que nos impulsionou esta pesquisa. 

Não acredito, entretanto, que essa adjetivação soe como algo novo para alguém do 

campo da informação: desde o ingresso no vestibular para ocupar as vagas para futuros 

bibliotecários, arquivistas, documentalistas, museólogos e cientistas da informação o 

estranhamento sobre os afazeres e técnicas desses profissionais são contestados, as inquirições 

vão desde simples perguntas sobre as técnicas necessárias para ser um profissional desse 
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segmento até 'o veredicto'(do senso comum) de que não há necessidade de um nível superior 

para dominar tais práticas profissionais. 

Grande parte das vezes que li comentários como estes que acabo de fazer, o que 

vem na  sequência  é  um  grande  compêndio  de  reclamações  à  sociedade,  a  qual  não 

"enxerga" o poder revolucionários das bibliotecas/arquivos/centros de memória/museus 

etc. Não nos satisfaremos com essas indignações, entretanto
28

. 

Essa pequenez de que venho falando - embora também possa ser compreendida 

numericamente - é, sobretudo, política. Acredito que, por conta dessa pequenez - e sobretudo 

da vontade de ampliar esse espaço político - que se firma no campo um discurso fortemente 

econômico voltado à ideia de sociedade da informação, que colocaria esses profissionais no 

centro decisório de informações relativas ao funcionamento do mundo, pelo menos sob 

algum prisma. 

Esse referido modelo de sociedade (a noção de Sociedade da Informação) é 

absolutamente contraditório, mas todas as suas versões soam convenientes à ideia de 

ampliação dos afazeres do profissionais da informação. Mais que isso, há na sequência da 

noção de Sociedade da Informação um apelo de que estes profissionais tenham seu 

afazeres e técnicas um lugar decisório na organização dessa "nova" sociedade. 

Webster (1994) tentou mapear o significado da noção de sociedade da informação e 

disse que: 

 

Para alguns, constitui-se o começo de uma sociedade verdadeiramente 

caridosa e profissionalizada, enquanto para outros, representa o aperto do 

controle sobre os cidadãos; para alguns ela anuncia a emergência de uma 

educação pública de qualidade, que tenha pronto acesso ao conhecimento, 

enquanto para outros significa um dilúvio de trivialidades, 

sensacionalismo, e propaganda enganosa; para alguns ela é o 

desenvolvimento   de   um   Estado-nação   que   promove   o   papel   da 

informação, enquanto para outro significa sua substituição por 

organizações   corporativas   que   utilizam   a   informação   de   forma 

estratégica. (WEBSTER, 1994, p. 1, tradução nossa) 

 
Esse emprego contraditório, de certa forma, nos demonstra muito mais que uma má 

utilização da noção de "Sociedade da Informação" ou uma inconsistência teórica - que foi 

o principal  argumento  utilizado  por mim  e por Freitas  na produção  meu trabalho  de 
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 É digno de nota que grande parte dos questionamentos e a formulação de algumas afirmações mais 

assertivas vieram da vivência de pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso (TCC) e de reuniões do grupo 

de pesquisa "informação, discurso e memória" ambos orientados por Freitas(2012 - 2013), isso posto, 

ressaltamos que  existem muitas convergências com as  publicações da  autora, sobretudo as  que  foram 

publicadas após sua tese de doutorado (2001). 
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conclusão de curso. - mais que isso, nos demonstra a fragilidade de uma conceituação mais 

precisa da própria noção de informação. 

Uma exploração do termo “informação” leva a dificuldades imediatas. 

Desde  que  informação  seja  entendida como  estar  informado,  como  a 

redução da ignorância e da incerteza, é irônico que o termo “informação” 

seja ambíguo e usado de diferentes maneiras. (Para uma concisa e 

conveniente introdução às variedades de sentido do termo “informação” e 

alguns termos relativos (veja Machlup, 1983); Schlader (1983); Wellisch 

(1972);   Nato   (1974,   1975,   1983),   Wersig   and   Neveling   (1975). 

Encarando a variedade de sentidos que o termo “informação” carrega, 

podemos,   no   mínimo,   ganhar   um   aprendizado   prático.   Podemos 

visualizar um panorama e procurar identificar grupos de usos do termo 

“informação”. As definições podem não ser completamente satisfatórias, 

os limites entre esses usos podem ser confusos e ate uma abordagem pode 

não satisfazer qualquer dos significados determinados como o correto 

sentido do termo “informação”. (Buckland, 1991, p. 351
29

) 
 
 

É claro, essa inconstância não foi descoberta por Buckland e tampouco pelos 

neodocumentalistas, mas seguiremos estipulando como base do nosso trabalho essa 

afirmação impulsionadora do trabalho do autor. 

Esse fenômeno - a informação - foi também revisto por Frohmann (2012) que, ao 

trazer o ensaio de Numberg “Farewell to the information age” para o centro das 

preocupações  sobre  o  documento  revê  sua  pergunta  fulcral:  "como  é  constituída  a 

impressão de informação?" (Nunberg, 1996, p. 115 apud Frohmann, 2012, p. 227) 
 

 

E o trabalho que ela realiza é significativo, porque a imprecisão entre os 

diferentes   sentidos   da   palavra   “informação”   –   imprecisões   que 

constituem a informação como um fenômeno – permitem, inter alia, que 

os entusiastas da era da informação utilizem “informação” em um sentido 

“que carrega um fardo ideológico nas discussões das novas tecnologias 

[de informação]”, discussões nas quais acredita-se que tais tecnologias 

“prenunciam uma nova e  memorável ordem discursiva” (p. 110). Além 

disso, como a mensurabilidade é uma das características fenomenológicas 

da informação, tendemos, como salienta Nunberg, a levar a sério 

afirmações populares como “uma edição diária do New York Times 

contém mais informação do que a coletada durante toda a vida por um 

típico cidadão inglês do século XVII” (p. 111). [...] O estudo da 

fenomenologia da informação pode, portanto, ajudar-nos a rastrear as 

fontes de muitas crenças associadas à palavra “informação”. (Frohmann, 
2012, p. 227-228) 

 

O artigo de Frohmann (2012) tem basicamente dois principais objetivos: 
 

 

 

 
                                                           
29

 Para a versão final deste relato de pesquisa encontramos uma livre tradução (para português) feita por 

Luciane Artêncio (2004) e, na ausência de identificação de uma tradução pelo autor, é a ela quem nos 

remetemos. 
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1.   O primeiro deles é apontar uma forma 'util' de tratar a ideia de informação. Essa 
 

'utilidade' em Frohmann se dá a partir do deslocamento de uma análise teórica às 
 

'localidades' ou constituições de um entendimento do que é informação. 
 

O  ensaio  de  Nunberg  é  apresentado  como  um  exemplo  útil  de  uma 

maneira de pensar sobre a informação, a qual desloca a nossa atenção de 

questões do que poderia ser a própria informação, como espécie teórica, e 

a dirige para as questões sobre como – tanto em nossa época e local, e 

também em outras épocas e locais – o fenômeno da informação é 

construído. Sugere-se que uma conclusão promissora para se pensar 

filosoficamente sobre a informação é que uma fenomenologia da 

informação implica que a própria pergunta “O que é informação?” é, em 

si mesma, um aspecto do espaço cultural contemporâneo, no qual a 

informação é concebida como uma espécie teórica – o tipo de coisa sobre 

a qual faz sentido fazer tal pergunta viés teórico-filosófico.(Frohmann, 
2012, p. 2450 

 

Este ensaio aponta duas principais 'fontes para o fenômeno informação'  ambas 

intimamente ligadas à ideia de informação como substância: 

 

A informação apresenta-se como um tipo particular de coisa; a impressão 

que temos dela é a de uma espécie de substância. Já que a gramática de 

“substância” e seus cognatos permitem explorações conceituais daquilo 

que, precisamente, as propriedades da matéria em pauta podem ser, ela 

legitima a pergunta “O que é informação?”   Enquanto a impressão da 

informação- como-substância  leva  o  imaginário  popular  em busca  de 

soluções para os efeitos psíquicos deletérios do fato de ser inundado por 

um excesso dessa  matéria, direcionando a imaginação filosófica e teórica 

para os enigmas colocados pela informação imaginada como uma espécie 

teórica coerente, ou seja, o tipo de coisa a respeito da qual é possível 

alcançar  conhecimento  teórico  geral.  (Assim  que  a  substância  se 

apresenta, a busca por uma essência não tarda a surgir.) (Frohmann, 2012, 

p. 228) 

 

A primeira fonte seria a própria localidade da informação, "a organização material 

de formas documentais e suas instituições de apoio"; as formas documentais referem-se 

primordialmente: ao   jornal, ao moderno trabalho de referência, aos dicionários 

monolíngues e as enciclopédias; os guias de viagem, os censos e outros relatórios 

estatísticos; os quadros de horários, as regras de trabalho e os formulários das organizações 

de gestão moderna; e o romance moderno (p. 115- 116) (Nunberg apud Frohmann, p. 228); 

e, alguns exemplos das instituições de apoio que seriam as 'responsáveis por organizar o 

mundo moderno' seriam: 

 

diversos tipos de museus públicos, especialmente aqueles dedicados a 

representações de belas-artes, história natural, ciência e indústria, além 

das lojas de departamentos e “bibliotecas públicas, grandes e pequenas, 

os  catálogos  em  ficha  de  bibliotecas  e  a  „biblioteconomia‟  (agora 

chamada de „ciência da informação‟) que cresceu juntamente com eles” 
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(p. 116). Como as propriedades do nosso atual fenômeno de informação, 

que Nunberg revela na análise que faz de suas raízes documentais e 

institucionais, pertencem à categoria de substância, elas levam, a despeito 

de suas contradições e ambiguidades, a ideias sobre a informação com 

uma espécie teórica coerente. Elas dão uma aura teórica à pergunta “O 

que é informação?” (Frohmann, 2012, p. 228-229) 
 

A segunda fonte do 'fenômeno informação' seria a ideia abstrata de informação que 

ganha maior força com os autores que escrevem em favor da mídia eletrônica. 

 

A “informação”, em seu sentido abstrato, é o atual nome dessa “nobre 

substância”, porque a informação, seja correndo em alta velocidade pelos 

meios eletrônicos ou transmitida em um ritmo mais lento pela imprensa, é 

imaginada  como  o  conteúdo  de  uma  mensagem  ou  documento.  A 

conexão   entre   esse  sentido   de   informação   e  algumas   convicções 

filosóficas fortemente arraigadas é sugerida na caracterização feita por 

Nunberg do fenômeno da informação como “um tipo de substância 

intencional presente no mundo” (p. 110; ênfase minha). A referência à 

intencionalidade assinala uma conexão entre substância informacional e 

mental. Imaginar a informação comunicada por um membro do universo 

de documentos em rápida expansão como um conteúdo abstrato e nobre, 

indiferente à transformação de seus veículos e despojada de todos os 

suportes materiais, institucionais e sociais, é imaginar que ela pertence à 

mesma categoria ontológica que a substância imaterial, intencional e 

mental presente em uma mente individual em condições de compreender 

tal documento. O documento é imaginado como o mero transporte ou 

canal para a transmissão da substância intencional da mente do emissor 

para a mente do receptor, uma ideia implícita na observação de Nunberg de 

que, de acordo com os entusiastas do ciberespaço, graças às novas 

tecnologias digitais, o conteúdo dos documentos agora “pode ser liberado 

e manipulado como um tipo de essência pura”. (Frohmann, 2012, p. 229) 
 

 
2.   O segundo objetivo do autor nesse texto é o introduzir alguns conceitos da filosofia 

da linguagem que Wittgeinstein utilizava na sua 'ultima fase' (sobretudo as ideias 

de jogos de linguagem ou práticas de linguagem) para, então, defender que uma 

filosofia do documento é mais frutífera, ou promissora (em suas palavras), para 

compreender o fenômeno informação do que "os estudos centrados em uma 

excogitação filosófica e teórica da natureza da informação." (p. 245) 

O motivo para essa conclusão é que uma abordagem wittgensteiniana 

sugere que práticas e documentos – com isso queremos dizer inscrições, 

enunciados específicos e a grande variedade de registros que circulam em 

uma miríade de formatos– são conceitos mais fundamentais do que 

informação. A atenção às práticas com documentos revela como 

documentos específicos, em épocas e locais específicos e em áreas 

específicas do terreno social e cultural, tornam-se informativos. [...] a 

informatividade dos documentos, quando reconhecida como algo 

dependente de práticas, é também dependente do que lhes dá forma e que 

os configuram. Este artigo sugere que as direções promissoras a seguir, 

para se buscar os fatores de configuração são a materialidade dos 
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documentos estudados, suas histórias, as instituições nas quais eles estão 

inseridos e a disciplina social que dá forma às práticas com os mesmos. 

(Frohmann, 2012, p. 245) 
 

A compreensão que o autor imputa à obra de Wittgeintein vai desde as suas 

interlocuções mais plurais, mas centra-se, efetivamente, no questionamento sobre o que é 

significado e argumenta que essa é uma questão fundamental para a discussão do que é 

informação. Sobretudo por que 'informação' como unidade carrega, como foi visto no 

primeiro objetivo aqui descrito, a ideia de informação como essência, ou da informação 

abstrata. Segundo o autor é sobre essa perspectiva que a ideia de informação se liga à ideia 

de significado. 

Frohmann inicia essa seção contestando uma passagem de Santo Agostinho que 

expunha essa filosofia que o autor tratará por mentalista: " A imagem é a de que as 

palavras são representantes de objetos, e a ideia nela contida é que o significado da palavra 

é o objeto que a palavra representa. Juntos, esses dois conceitos formam uma imagem da 

linguagem que precede as teorias" (p. 231). Para Frohmann, portanto, o que liga o conceito 

de informação ao de significado é essa imagem mentalista que fazem de uma coisa e da 

outra. 

 

Uma das principais características da imagem de Agostinho e que a liga 

intimamente a uma imagem análoga da informação é o papel da atividade 

mental de transformar a matéria inanimada e sem vida – sejam marcas no 

papel, imagens na tela do computador ou a palavra falada – em signos 

com significado. De acordo com a imagem de Agostinho, é preciso uma 

mente para fazer a conexão entre um signo e seu significado. (Frohmann, 
2012, p. 231 - 232) 

 

Para o autor, o arquétipo (Urbuild) do Santo Agostinho para o significado é, 

portanto, análogo a outro arquétipo de informação. 

 

A crença bastante arraigada de que há um sopro de vida depositado na 

linguagem pelo ato mental de ligar os signos aos significados – uma 

crença que Wittgenstein chama de “uma doença do pensamento, que 

sempre busca (e encontra) o que poderia ser chamado de um estado 

mental a partir do qual todos os nossos atos surgem como se saíssem de 

um reservatório” (WITTGENSTEIN, 1969, p. 143) – está intimamente 

ligada à ideia de que a informatividade de um documento também requer 

o ato mental de projetar seus signos em seus sentidos (ou significados). 

(Frohmann, 2012, p. 232) 
 

A critica do autor é sobretudo à ideia de que o documento é uma matéria fria, sem 

vida, e que só ganharia o status de 'util' no encontro com a mente viva quem transforma 

aquilo no que 'realmente importa': a informação. 
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Essa imagem da informação propaga as sementes das teorias da 

informação.  Ao  permitir  apelar  para  a  presença  do  conteúdo  do 

documento  a  uma  mente  em estado  de  compreensão,  ela  justifica  as 

explicações mentalistas do que é para uma pessoa ser informada por um 

documento. Ela possibilita explicações para as diferenças na 

informatividade dos documentos ao apelar para as diferenças individuais 

nas propriedades da entidade mediadora – a mente humana – que são 

responsáveis pelas variações nas capacidades de mentes individuais de 

transformar com sucesso as marcas inertes e sem vida de uma página em 

um documento informativo, tais como a inteligência, o nível educacional 

e a capacidade cognitiva inata dos leitores dos documentos, entre outras. 

A ideia de que a informação é uma espécie teórica povoa o mundo com 

sujeitos que a perseguem, agora por nós conhecidos como “buscadores de 

informação”, um termo da biblioteconomia e da ciência da informação. 

Quando a informatividade de um documento é vista como o conteúdo 

apresentado a uma mente em condições de compreendê-lo, então os “usos 

da informação” ganham a estabilidade de que necessitam para ser 

contados, tabulados e processados por métodos estatísticos (Frohmann, 
2012, p. 233) 

 

Wittgentein, defende Frohmann, critica a ideia mentalista de significado em Santo 

Agostinho para chegar à defesa da linguagem. De uma forma geral essa ideia compreende 

que um filosofia do significado (quem pressupõe a existência de uma ligação mental entre 

determinada coisa e sua representação) não passa de uma fantasia, ou superstição. 

 

A imagem agostiniana supõe que deve haver um intermediário mental 

entre palavra e ato, porque, do contrário, como poderia o vendedor da loja 

saber o que deve fazer? As palavras, afinal, são convenções arbitrárias, 

meras  marcas em um pedaço de papel neste exemplo, sem nenhuma 

conexão essencial com o mundo. Somente uma mente, acreditamos, 

consegue fazer o tipo de conexão necessária. Aparentemente, a coisa 

mais maravilhosa a respeito da mente é que ela pode relacionar símbolos 

arbitrários com significados. Os significados são alguma coisa como 

símbolos, mas diferentes num aspecto crucial: eles não são arbitrários – 

parecem chegar até o mundo pelo pensamento, um tipo de projeção ou 

indicação mental. Mas a ideia de uma indicação mental que correlaciona 

diretamente o conteúdo mental presente na consciência ao mundo é uma 

superstição [...]A descrição que Wittgenstein faz do jogo de linguagem 

simples do vendedor de loja
30  

mostra que, na reflexão filosófica sobre o 

que o significado em si pode ser, é inócua a ideia da presença de um tipo 

específico de entidade mental na consciência que liga ao mundo palavras, 

frases, regras ou outros elementos de uma língua. A conclusão de suas 

investigações é que, quando feita filosoficamente, a pergunta “O que é 

significado?” expressa uma confusão. Assim que se reconhece que o 

                                                           
30

 Pense agora no seguinte emprego da linguagem: mando alguém fazer compras. Dou-lhe um pedaço de 

papel, no qual estão os signos: “cinco maçãs vermelhas”. Ele leva o papel ao negociante; este abre o caixote 

sobre o qual encontra-se o signo “maçãs”; depois, procura numa tabela a palavra “vermelho” e encontra 

frente a esta um modelo de cor; a seguir, enuncia a série dos numerais – suponho que a saiba de cor – até a 

palavra “cinco” e a cada numeral tira do caixote uma maçã da cor do modelo.  – Assim, e  de modo 

semelhante, opera-se com palavras. – “Mas como ele sabe onde e como procurar a palavra „vermelho‟, e o que 

vai fazer com a palavra „cinco‟?” – Ora, suponho que ele aja como eu descrevi. As explicações têm em algum 

lugar um fim. – Mas qual é a significação da palavra “cinco”? – De tal significação nada foi falado aqui; 

apenas, de como a palavra “cinco” é usada. (WITTGENSTEIN, 1958 apud Frohmann, 2012) 
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vendedor da loja age como descrito, então a ideia generalizada de 

significado evapora, eliminando, assim, a fonte da angústia filosófica 

[angst] sobre a definição, a natureza ou a essência do significado. O 

significado não é uma espécie teórica coerente aguardando explicação. 

Wittgenstein  minimiza  a  própria  ideia  de  uma  teoria  do  significado: 

 “significado”  é  uma  palavra  corriqueira  cujos  propósitos  e  usos  

estão à mostra. 
 

Deste ponto de vista, tanto a ideia de significado quanto a ideia de informação - 

através da ligação que o autor faz entre as duas coisas - não possuem função, ou motivo 

para especulação: "nem o significado e nem a informação são espécies teóricas. Do mesmo 

modo, não existe nenhuma resposta sólida às questões 'O que é significado?' e 'O que é 

informação?' " (p. 236) 

 

Assim como o tratamento da imagem agostiniana feita por Wittgenstein 

afasta nossa atenção das figuras mentalístas de significado e a aproxima 

das práticas com a linguagem, da mesma maneira ela afasta nossa atenção 

das figuras mentalistas de informação e nos aproxima das práticas com 

documentos. A perspectiva de Wittgenstein anuncia um afastamento de 

teorias da informação na direção de descrições de práticas documentárias. 

(Frohmann, 2012, p. 236) 
 

Buscamos com essa longa explanação do texto de Frohmann contestar esse estatuto 

sobre a informação geralmente veiculado, pois, como viemos até aqui argumentando há no 

documento não somente um réquiem à ser preenchido de alma, de informação, mais que 

isso, sob essa perspectiva defendida pelos neodocumentalistas ele também constrói e 

constitui. Dedicaremos assim algumas páginas à uma conceituação mais ampla de 

documento e de arquivo. 

A ideia de informação, por ela mesma, é pouco significativa, é usada para descrever 

tantos fenômenos que, no fim das contas, não representa muito  mais  do  que  uma  ideia  

de  informação. Esta afirmativa nos abre novos caminhos de pesquisa, podemos nos 

questionar, por exemplo, qual seria então o objeto de pesquisa da Ciência da Informação? 

Freitas e Gomes (2004) nos respondem que de forma abrangente o que pode ser 

informação para nós, profissionais, estudantes e pesquisadores, desse segmento: a 

informação registrada e com relevância social para estar depositada. 

É claro que essa definição só tem significado possível dentro de determinado regime 

de validação, de verdade e de saber. Qualquer pessoa que defina qual documento ou 

registro é socialmente relevante estará, obviamente, declarando um estatuto de relevância 

sobre determinada sociedade e regime, mas nunca algo que abarque todas as condições 

possíveis de discursos verdadeiros, legítimos e relevantes. 
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A visão critica das autoras supracitadas estabelece que, na nossa sociedade 

capitalista, os discursos que têm adquirido esse status de legítimo, dignos de estarem nos 

registros de nossa história/memória são, geralmente, os discursos dos vencedores. Na 

discussão das autoras sobre a obra de Le Goff (1984), estas definem dois tipos de ideias 

gerais sobre o registro 

 

Porém, podemos sintetizar politicamente dois pólos: os que tratam os 

registros como 
a) neutros suportes auxiliares da memória cerebral quando esta já não dá 
conta do grande número de saberes socialmente úteis ou 
b) resultado de luta pela memória social quando, estabelecida alguma 
fissura social, já não há consenso naquela sociedade sobre os saberes e/ou 
as  narrativas  socialmente  relevantes.(Le  Goff,  1984  apud  Freitas  e 
Gomes, 2004, p. 2) 

 

A segunda abordagem evidencia a ideia de regime por nós aqui utilizada, é claro, 

não há o uso dessa palavra, mas de maneira geral esta visão explicita que o documento não 

é meramente fruto dos desenvolvimentos 'naturais' das 'sociedades' em termos amplos, mas 

sim resultado de uma luta de classes. 

Apesar de não estarmos nos enveredando por um viés tão marxista, estamos mais 

para uma linha de pensamento subsequente do marxismo em que outros fatores que não 

somente a classe social referem-se à construção do sujeito e de uma história vitoriosa, 

podemos nos valer dessa ideia ampla de história vencedora para o nosso objeto em 

questão - o documento de arquivo . 

Na construção acadêmica os registros da história sempre tiveram por 'obrigação' a 
 

'neutralidade', de outro modo como poderiam ser aplicados a fenômenos mais amplos que a 

própria subjetividade? E, desse discurso, o documento (ou o registro) - que, ao fim e ao 

cabo, é uma forma de legitimar a história - veio sendo constituído como um objeto 

comprobatório formal de certas relações sociais. 

Como viemos trabalhando até aqui um discurso só surge em detrimento a outro, 

mesmo que a analise 'desse outro' só seja desenvolvida a  posteriori, nesse caso,  por 

exemplo, Pierre Nora (1993) diferencia a História da Memória, anunciado desde o principio 

que uma e outra se opõem: 

 

A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 

ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de 

repentinas revitalizações 
 

A memória, portanto, sempre se opera no presente, em contrapartida: 
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A história é reconstrução sempre problemática e incompleta do que não 

existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no 

eterno  presente;  a  história,  uma  representação  do  passado.  Porque  é 

afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; 

ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, 

particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, 

censura ou projeções. A história, porque operação intelectual e laicizante, 

demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no 

sagrado, a história liberta, e a torna sempre prosaica. A memória emerge 

de um grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há 

tantas memórias quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla 

e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A história, ao contrário, 

pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. 

A memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 

objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às 

relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o 

relativo 
 

Freitas e Gomes (2004) diriam, seguindo os rastros de Nora, que a história 

administra o passado e, por isso, se baseiam nos 'registros escritos'
31

. "O que a História 

constrói, baseada em "registros autorizados", vem, no pensamento historiográfico 

conservador, se contrapondo à memória, tratada como suspeita: assistemática, afetiva, 

subjetiva. A História baseia-se em documentos: 'fontes objetivas' "(p. 3). 

Polak  ampliaria o debate sobre a nossa questão ao criar um relacionamento explicito 

entre o sujeito e a produção de documento e, de certa forma, contestando essa diferenciação 

tão rigorosa entre o registro escrito e o registro oral enquanto fonte. 

 

Se a memória é socialmente construída, é óbvio que toda documentação 

também o é. Para mim não há diferença fundamental entre fonte escrita e 

fonte oral. A crítica da fonte, tal como todo historiador aprende a fazer, 

deve, a meu ver, ser aplicada a fontes de todo tipo. Desse ponto de vista a 

fonte oral é exatamente comparável à fonte escrita. Nem a fonte escrita 

deve ser tomada tal e qual ela se apresenta. [...] Penso que não podemos 

mais permanecer, do ponto de vista epistemológico, presos a uma 

ingenuidade positivista primária. (POLLAK, 1992, p.207 apud Freitas e 

Gomes, 2004, p. 3) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 A ideia de registro veio sendo aqui tratada somente pelo viés da escrita, entretanto essa sinalização das 

autoras de que há outras formas de registro são absolutamente necessárias para apontamentos mais amplos. 
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3.2ESPAÇOS DE PODER: o mito da normalidade 

 
Ai! Existem tantas coisas entre o céu e a terra que só 
os poetas sonharam! 
E mormente no céu: porque todos os deuses são 
símbolos e artifícios de poeta. 
A verdade é que sempre nos sentimos atraídos para o 
alto, isto é, para o reino das nuvens: lá colocamos os 
nossos  manequins  de  mil  cores,  e  chamamos-lhes 
deuses e Super-homens. 
Nietzsche, 1885. 

 
A normalidade é fruto de uma cadeia flutuante que, se congelada ou analisada através 

de um corte no  devir, fornece indícios mais amplos sobre a sociedade  que a engendra 

e os mecanismos ou dispositivos através dos quais o padrão é estabelecido. Essa 

"normalidade" seria assim, condicionada por essa cadeia imensurável que reflete e é reflexo 

dos habitus, dos costumes, do poder, do tempo e da sociedade. 

Dessa forma, uma descrição a priori do que é normal não revelaria mais do que a 

composição de normalidade de quem a estipula. Este mecanismo de perpetração não se 

encerra em um espaço de exterioridades e dispositivos, mas sim no corpo do sujeito que tanto 

sofre quanto mantém um sistema de validação geral sobre o que é normal numa repetição 

cotidiana e ainda assim sub-reptícia do que o mantém ativo enquanto sujeito. 

Podemos estipular assim um sistema duplo no que concerne ao normal. 

Primeiramente, há de ser percebido que a estipulação de uma regulação sobre o normal é 

reflexo das classes dominantes – e aqui há um amplo espaço a ser preenchido sobre o que é 

dominar e qual o tipo de dominação, assim sendo não estamos nos referindo aprioristicamente 

à dominação econômica –, ou de quem detém o poder de estipular o que é normal. Em um 

movimento cíclico, e assim contínuo, o poder adquirido sob o estabelecimento da norma 

define quem será o detentor do poder de decidir quem é normal. 

Deleuze nos aponta precisamente que “quanto ao que é realmente dito, sua raridade de 

fato deve-se a que uma frase nega, impede, contradiz ou recalca outras frases – de tal modo 

que cada frase se amplia com tudo aquilo que não diz” (Deleuze, 2006, p.14) nos relembrando 

e, talvez, atribuindo um esboço da concepção nietzschiana de moral e da vontade de poder, e 

demonstrando que assim como o conhecimento a própria enunciação revela uma seleção que 

não é natural ou espontânea, mas resultado de uma outra luta entre a compreensão (ou o 

conhecimento) e a representação (ou a enunciação). Dito de outra forma, a própria definição 

de uma norma já é uma luta política e para que determinado espaço seja definido como 

desejável outro deve ser indesejável, assim sendo não se é criado a noção de 
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normalidade para que então a anormalidade seja definida. Estas duas faces de uma moeda 

são designadas ao mesmo tempo e pelos mesmos mecanismos.  – Ao que aqui nos interessa 

refletir a construção do que é normal e anormal são sempre as mesmas. 

 

Quando digo “Alice cresce”, quero dizer que ela se torna maior do que 

era. Mas por isso mesmo ela também se torna menor do que é agora. Sem 

dúvida não é ao mesmo tempo que ela é maior e menor . Ela é maior 

agora e era menor antes, mas é ao mesmo tempo, no mesmo lance, que 

nos tornamos maiores do que éramos e que nos fazemos menores do que 

nos tornamos. Tal é a simultaneidade de um devir cuja propriedade é 

furtar-se ao presente. Na medida em que se furta ao presente, o devir não 

suporta a separação e nem a distinção do antes e do depois, do passado e 

do futuro. (Deleuze, 2006, p. 5) 
 

Essa construção paradoxal entre um devir impuro por natureza, que já nasce morto, 

monstro e abjeto, retroalimenta  a construção  do sagrado,  do divino,  do eterno  e do 

salvo
32

. 

 

Todo conceito nasce por igualação do não-igual. Assim como é certo que 

nunca uma folha é inteiramente igual a uma outra, é certo que o conceito 

de folha é formado por arbitrário abandono dessas diferenças individuais, 

por um esquecer-se do que é distintivo, e desperta então a representação, 

como se na natureza além das folhas houvesse algo, que fosse folha [...]. 
Denominamos um homem “honesto”; por que ele agiu hoje tão 

honestamente? – perguntamos. Nossa resposta costuma ser: por causa de 

sua honestidade. A honestidade! Isto quer dizer, mais uma vez: a folha é a 

causa das folhas (Nietzsche, Verdade e Mentira no sentido extramoral, p, 
12) 

 

A cadência e a regulação do (a)normal
33 

não funciona com mecanismos estanques e 

monótonos  é,  outrossim,  diatópica e diacrônica.  Portanto  os  espaços  e  as  lacunas,  as 

presenças e as ausências são um segundo ponto a ser compreendido dentro da lógica 

paradoxal da norma. Afinal, se não vemos mais travestis na fila do banco, na cadeira do 

restaurante e nem namorando no parque é por que eles estão presentes em algum lugar 

outro, dada que sua existência é de natureza inegável. 

Ao anormal um espaço é relegado: dos becos às casas de detenção, das favelas às 

pistas e becos escuros, dos cabarés ao sanatório, de zoológicos humanos aos programas 

televisivos. A materialidade espacial revela um pouco mais do que as extremidades e 

marginalidades, revela quão insuportável é a convivência com os anômalos e o tipo de 

intervenção que devera ser aplicada sobre seus corpos e suas almas. 

 

                                                           
32

 Há de ser compreendida de forma diferenciada o salvo e o salvável, visto que só é preciso ser salvo aquilo que 

não esta salvo por natureza 
33

 Utilizaremos essa nomenclatura afim de que a relação dialética entre os conceitos seja explicita 
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[...]no projeto de fabricação da  sociedade  moderna,  sujeitos  que  não 

se   encaixaram  nas   categorias   “naturalizadas”   de pertencimento   ou 

que   não   preenchiam   os   quesitos   considerados   básicos   para   a 

aquisição   do estatuto de “cidadão”   foram objeto de uma intervenção 

estatal que, no limite, como conhecemos nos  episódios  dramáticos  dos 

genocídios  modernos,  levou  à  destruição  física  daqueles considerados 

irremediavelmente diferentes, estranhos demais para serem objeto de 

qualquer solução que não fosse a violência mortífera e brutal. (Cortês, 
2012, p. 18) 

 

Devemos abrir aqui um parêntese à seguinte reflexão: os anormais compreendem 

uma grande categoria de indivíduos e sujeitos – se é que os podemos chamar dessa forma – 

que não são necessariamente idênticas ou mesmo similares. Se podemos enunciar um 

conceito do que são os anormais este é extremamente vago e abrangente pois o anormal é 

tudo  aquilo  que  foge  à  norma  gerando  estranhamento,  sendo  que  os  padrões  de 

normalidade não são rígidos ou estanques. O que se aplica ao conceito de anormalidade 

para  além  disso  é  reflexo  da  relação  que  determinado  tipo  de  sociedade  tem  com  a 

anomalia,  mais  precisamente  com  determinado  tipo  de  anomalia,  pois  assim  como  a 

própria noção de norma não é fixa os tipo de anormais e os seus respectivos tratamentos 

também não o são. 

Assim sendo, tanto quando definimos determinado comportamento ou sujeito 

enquanto anormal, como nos momentos em que nos referimos a determinado tratamento, 

estamos acionando um mecanismo de compreensão tempo-espacial relativa e definível. De 

outra forma, alguém poderia argumentar que o anormal nem sempre é abjeto, nem sempre 

é profano, nem sempre é temível, mas antes que essa reflexão encerre o tópico de assuntos 

relativos aos anormais, ela abre um largo espectro de variações e reflexões que só podem 

ser compreendidas dentro de uma cadeia e uma estrutura definida e flutuante ao mesmo 

tempo. 

 

Historicamente, os sujeitos considerados “estranhos”, “diferentes”, 

“anormais”, tornaram-se objeto de inquietação política a partir do 

surgimento e da consolidação da modernidade. A construção do Estado- 

Nação moderno pressupunha a formação de uma sociedade étnica e 

culturalmente homogênea, em que a produção simbólica de um mito de 

origem e de uma história, memória e identidade comuns fornecia uma 

unificação cultural da qual partilhariam indivíduos potencialmente iguais 

e mutuamente previsíveis. (Cortês, 2012, p. 18) 
 

Entretanto, e talvez seja esta a questão deste trabalho, não é possível que a anomalia 

seja encarada enquanto um produto natural de determinada civilização ou simplesmente 

aquilo que foge a regra. A(s) sociedade(s) têm seus próprios mecanismos de geração dos 

(a)normais o que de maneira alguma pode ser confundida com um processo natural. Talvez 
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o seja espontâneo, no sentido que não há uma grande cabeça que tematiza e inventa os 

(a)normais.  Este binarismo não é suficiente para detalhar um objeto  de tão múltiplas 

facetas, não se trata de um movimento orgânico e tão pouco de uma grande conspiração. 

Foucault relembra Nietsche e aponta precisamente que: 

 

O historiador não deve temer as mesquinharias, pois foi de mesquinharia 

em  mesquinharia,  de  pequena  em  pequena  coisa,  que  finalmente  as 

grandes coisas se formaram. À solenidade de origem, é necessário opor, 

em bom método histórico, a pequenez meticulosa e inconfessável dessas 

fabricações, dessas invenções. (Foucault, 2003, p.16) 
 

Tomemos essa leitura foucaultiana de Nietzsche por um momento enquanto 

verdadeira para que a ideia de uma construção antropofísica da loucura, do anormal e do 

abjeto seja desnaturalizada: Nietzsche discordaria fundamentalmente da grande pompa e 

circunstância geralmente atribuída ao nascimento de um determinado saber, mais 

especificamente determinado conhecimento ou técnica. Seria tudo que hoje vemos grande 

e imperador uma mesquinharia em determinado momento. Dessa forma a ideia de um 

grande sujeito à espreita, quem decide o que há de ser criado torna-se impensável. Hão 

sim, sujeitos que travam pequenas brigas em torno de suas próprias mesquinharias que, de 

acordo com as suas consonâncias históricas, levaram/levarão algumas a serem extensos 

movimentos e outras enquanto mesquinharia a definharem. Teria sido assim com a poesia, 

com a fé, com a ciência, com tudo. Assim também ocorrerá com o que encaramos hoje 

como (a)normalidade, ou com essa forma de administrar a diferença e não a anormalidade 

enquanto conceito – dado que sempre existiu o estranho, o diferente, o estrangeiro, o 

anormal. 

Se nos deparamos, portanto, com um conceito de tamanha abrangência temos por 

obrigação conceituar o que entenderemos aqui como anormais, dito de outra forma, 

(a)normalidade é um conceito de proporções tão oceânicas que defini-lo já é um processo 

político de escolhas e, portanto, interditante  por natureza. 

Foucault,  como  se  sabe,  dedicou  boa  parte  da  sua  obra  a  compreensão  das 

estruturas de apagamento e punição daqueles considerados subvertidos, imorais, doentes, 

anormais etc. Este padrão de escolhas será por nós aqui acatado, não se trata de um resumo 

das questões que se referem à anormalidade em seu termo mais largo, mas o 

reconhecimento de que o anormal deve ser compreendido em estruturas específicas. No 

nosso caso, a construção político-ideológica da sociedade burguesa e a da superioridade do 

homem branco, católico/cientista e heterossexual, na década de 1950, em Niterói, Rio de 

Janeiro, Brasil. 
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4 RESULTADOS EMPÍRICOS: a "fala" dos documentos 
 
 
 
 

Chamamos esse capítulo de resultados empíricos por um motivo específico, viemos 

até esse ponto defendendo uma certa forma de compreender o documento que não é nova, 

mas amplia o escopo de algumas preocupações de uma ciência dos documentos. Para nós a 

construção social da loucura e do louco é uma construção documentária também. 

Inicialmente o nosso objeto era, de certa forma, mais prático: queríamos formular 

alguns agenciamentos que levavam à construção de sujeitos anormais em determinado 

momento histórico. 

Entretanto, com o inicio da pesquisa visualizamos que essa construção é bastante 

problemática nos estudos de informação, sobretudo pela predominância de um pensamento 

positivista sobre o documento e, além disso, de uma visão abstrata e pouco significativa 

sobre o conceito de informação. Desde esse ponto pendemos à uma análise teórica sobre o 

campo em si - e a construção do objeto informação-documento - em detrimento de uma 

análise mais ampla dos agenciamentos necessários para a produção de determinado tipo de 

documento. 

Os nossos 'documentos' seriam os prontuários médicos do Hospital de Jurujuba. 

Enfocaríamos,  portanto,  essa  construção  documentária  do  louco  no  nosso  espaço  de 

diálogo bastante específico, com lugar, data e regime identificáveis. No decorrer da 

pesquisa, entretanto, identificamos vários problemas com nossa proposta inicial, a saber: 

 

1.   O hospital em questão, apesar da localidade próxima a várias universidades - dentre 

elas a própria Universidade Federal Fluminense - não tem sua história documentada 

e contada; toda a informação que dispomos sobre o assunto é fruto de um único 

artigo - que também não teve suas fontes recuperáveis para comprovação - e um 

guia distribuídos pelo hospital
34

, sem assinatura e sem caráter de documento oficial 

da instituição. Nossas tentativas de buscar essa história nos arquivos chegaram 

sempre  a  lugar  nenhum:  nem  o  Arquivo  Nacional  nos  forneceu  documentos 

do/sobre o Hospital; tampouco o Arquivo Público do Estado. 
 

2.   Identificamos  que  havia  uma  lacuna  anterior  ao  nosso  argumento  sobre  a 

construção documentária da loucura, um gap que dizia respeito ao campo da 
                                                           
34

 Esse documento é pequeno, mas é importante para contextualizar o Hospital na ocasião e o terror dos internos. 

Infelizmente não é um documento acadêmico e não teve nenhum rigor em sua escrita: não possui fonte nenhuma 

e nem referências, por isso não o incluiremos na nossa "breve história", mas entrará como anexo nesse trabalho 

para fins ilustrativos. 
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informação mais especificamente. Percebemos que antes de tentar compreender e 

apontar como a loucura é uma construção material de determinado regime e tentar 

compreender como o documento funcionaria a esse favor, teríamos que questionar 

e discutir a própria noção de informação-documento, ou seja, percebemos que não 

nos bastaria tomar como pressuposto que o documento sobre o louco (um artefato, 

portanto) é que define quem é o louco (um sujeito), teríamos que condicionar a 

ideia de que o documento é um organismo com demarcações históricas para poder 

depois, talvez, chegarmos a esse trabalho. Tal indicio foi apontado também pela 

Professora Doutora Maria Nélida González de Gómez na ocasião da banca de 

qualificação. 

3.   Quando pedimos acesso aos documentos do Hospital esperávamos por um cenário 

muito diferente do encontrado. Nossa proposta inicial era a de trabalharmos sobre 3 

prontuários e nossa justificativa para isso era referente ao tamanho desses 

documentos, chegando muitas vezes a ter mais de um volume. No entanto, ao 

percorrermos as milhares de páginas da massa de 1176 prontuários
35

, encontramos 

objetos bem diferentes: documentos quase nulos, onde o que "gritava" não era o 

excesso de escrita, mas sua falta, um silêncio sobre tratamentos e dados de saída. 

Os raros dados de saída foram encontrados em "cadernos de alas", masculina e 

feminina. Nestes "cadernos" também encontraram-se alguns dados de entrada.
36

 

4.   Existem determinadas formas de olhar que só vêm mesmo com a pesquisa. Quando 
 

começamos a nossa pesquisa 'tateando às cegas' buscávamos compreender qual era 

o tipo de tratamento oferecido aos homossexuais, o tempo de interdição, talvez até 

alguns relatos dos internos, mas principalmente, a forma de acesso ao hospital: 

acreditávamos que a interdição era majoritariamente feita pela família que 

queria/esperava determinada "cura". Entretanto, achamos muito mais que isso, 

percebemos que o Hospital àquela data, muito mais do que a 'bondosa' pretensão de 

cura,  era  mais  ligada  à  um  processo  de  silenciamento  e  apagamento  dos 

indesejáveis e, na qual, os homossexuais constituíam somente mais uma categoria 

de "homens infames", não mais importantes que outras categorias de excluídos do/ 

interditados pelo 'sistema', ao lado de 'espíritas'
37

; negros; e pobres. 
 

                                                           
35

 Depositados em 17 caixas de arquivo 
36

 Expostos na subseção 4.3 
37

 Assim denominados nos prontuários. Entretanto, acreditamos que se refiram, sobretudo, aos devotos de ritos 

ou cultos de matriz afro descendente, embora não se restrinjam. Outro ponto é referente ao emprego do uso 

'espírita', sobretudo na sua polissemia no Brasil, referindo-se a múltiplas religiões que acreditam na 

possibilidade de comunicação com os mortos 
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Então, a ratificação de que essa seção dedicar-se-á aos resultados empíricos é a 

constatação do que já dissemos: o levantamento das questões teóricas dessa pesquisa não 

são  meramente  argumentos  de  autoridade  para  justificarmos  a  pertinência  de  nosso 

assunto. São, na verdade, alguns dos principais resultados desse estudo. 

 
 
 

 

4.1 O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE JURUJUBA: uma quase lacuna 
 
 
 
 

Em 1953 foi inaugurado próximo à praia de Jurujuba, Niterói, RJ o, então, Hospital 

Estadual Psiquiátrico. Sua estrutura, como assinalam Mouzinho e Carreteiro, era a 

verdadeira edificação do esperado de um sanatório àquela época: 

 

Construído numa área de dificílimo acesso na época, as características 

que marcam seu aspecto físico são semelhantes àquelas  descrita  por  E. 

Goffman no que se refere à estrutura arquitetônica da sinstituições  totais 

[...]  um  local  isolado  do  centro  urbano,  destina do  a  guardar,  por 

trás   de   seus muros   altos   e   cinzentos,   figuras   uniformizadas   que 

representavam  a  doença,  o medo, o contágio, o anormal, o perigoso, a 

ameaça da ordem social: os loucos. (Mouzinho e Carreteiro, 1996, p. 7) 
 

Esbarramos com a crítica de Goffman presente em grande parte dos autores que 

problematizam a estigmatização social do louco e o higienismo, pois essa construção 

específica, mais que incentivar, produz um espaço isolado para onde os anormais devem 

ser enviados e, principalmente, excluídos. 

Há,  entretanto,  uma ampla literatura  produzida  por  psiquiatras  e alienistas  dos 

séculos XVIII, XIX e XX que vinham estudando as causas da loucura e suas possíveis 

curas e que a viam como decorrência, ou efeito, do processo de urbanização. O isolamento, 

nesta visão, seria uma parte fundamental do tratamento por eles proposto e instituído. 

Importante sinalizar apenas que este embate entre duas "boas" intenções (ora tratava-se de 

proteger o louco, ora tratava-se de proteger a sociedade) não  será objetivo deste trabalho,  

uma vez que ambas as correntes acabavam por produzir, ao fim e ao cabo, a internação 

naquelas "instituições totais" . 

A importância da criação desse hospital era grandemente devida ao fato de que 

agora os “loucos” niteroienses não mais precisariam ser transportados para os hospitais das 

cidades adjacentes e como pode ser observado tanto por esta pesquisa como por a de 

Mouzinho e Carreteiro criava-se nesse processo um novo espaço de manutenção e exclusão 
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daqueles capturados pela polícia e que não se enquadravam dentro dos espaços de domínio da 

lei. 

 

Segunda as autoras supracitadas o hospital, inclusive, atribuía a si funções antes 

policiais, como busca e captura: 

 

Às 18:30  foi  notada  a  ausência  de  B.  Foram  dadas  diversas  batidas 
pelas redondezas   e   pelo   hospital,   conseguindo   ser   recapturada   às 
19:30  em  um  matagal  por  trás  do hospital  por  mim  e  pela  auxiliar 
de  enfermeiro. Foi conduzida ao QF (Quarto-Forte)” (10/03/53). (Livros 
de Ocorrência apud Mouzinho e Carreteiro, 1996, p. 8) 

 

A estrutura do Hospital era composta segundo as autoras por: pátio dos agitados, 

pavilhão das crianças ou enfermaria infantil,  isolamento,  centro  cirúrgico, enfermaria  de 

neurologia,  enfermaria  dos  calmos  e,  ainda,  enfermaria  dos sórdidos. Esta estrutura 

demonstra, assim, uma construção moral da doença: 

 

Encontramos, pois, nesse  estabelecimento,  a  materialização  do 

pensamento médico organicista, que considerava a loucura uma doença 

passível de ser tratada e curada através de intervenções físicas no corpo 

do doente - fosse por tratamentos de  choque  (elétrico,  insulínico,  por 

Cardiazol  e  térmico)  e/ou remédios  “soniferizantes”  e  anti-psicóticos 

a partir  de  meados  da  década  de  50. Gostaríamos, ainda, de ressaltar, 

que as práticas médicas cotidianas relatadas nos documentos e entrevistas 

nos mostraram que o tratamento moral  (Cf.  BIRMAN, 1978) também se 

fazia presente em tempo integral, dado o caráter moral da doença 

(Mouzinho e Carreteiro, 1996, p. 9) 
 

O que seria esse tratamento moral? Antes de entrarmos na estrutura documental do 

hospital que buscamos estudar, nos resta questionar: quais as questões psiquiátricas 

permeiam a formação dessa instituição? 

Certamente foge em muito ao escopo desta pesquisa a formulação ou o compêndio 

de uma história da psiquiatria, nos ateremos, para a dissertação, a mapear alguns dos 

princípios que regiam a prática médica na década de 1950, para tanto utilizaremos alguns  

conceitos identificados na literatura e que pudemos verificar em nossa pesquisa prática e 

que regem a feitura dos prontuários médicos por nós visualizado. 

Uma das metas dessa pesquisa era a de localizar narrativas históricas acerca do 

hospital que estamos trabalhando, pretendíamos já para a qualificação ter concluído essa 

etapa  da  pesquisa.  Nossa  atividade  prática,  entretanto,  mostrou  que  esta  história  – 

sobretudo no que se refere ao nosso recorte temporal – não é contada, as poucas 
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informações que obtivemos são feitas com base em um único
38  

artigo que narra sobre a 

entrada desse hospital na cidade de Niterói e um pouco das atividades lá executadas. 

Optamos, portanto, por deixar apenas algumas poucas linhas a respeito da história 

que encontramos sobre a instituição, para que o contexto de produção dos quadros que 

apresentaremos no próximo item pudessem ser, minimamente, compreendidos – sob a 

mesma ótica que vimos trabalhando e recortando nosso material empírico. 

 
 

4.2 OS PRONTUÁRIOS 
 

 
 
 
 

Os documentos foram encontrados em razoável estado de conservação e alocados 

num espaço memorial designado pelo hospital para alocar a documentação histórica, as 

informações eram geralmente manuscritas, mas haviam casos em que o documento vinha 

acompanhado de datilografia. 

Ressalte-se  que,  apesar  das  nossas  pesquisas  serem  iniciadas  com  o  ano  de 

fundação do hospital, 1953, existem documentos com datas anteriores, composta por 

informações de pacientes que provavelmente vieram transferidos de outros hospitais 

psiquiátricos. 

Primeiramente apresentaremos um modelo de ficha com a transcrição das perguntas 
 

de entrada e o “rito de anamnese”. 
 

 

 

                                                           
38

 MOUZINHO, Gláucia Maria Pontes; CARRETEIRO, Rosane Oliveira. DeHiroshimaaNiterói:loucos e 

estrangeiros na cidade sorriso. In: Encontro Anual da ANPOCS, 20., GT14 Pessoa, corpo e doença, João Pessoa, 

1996. 
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QUADRO 1: Modelo de Capa dos Prontuários Médicos da década de 1950. 

 

 
 

Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Saúde e Assistência 

Serviços técnicos centrais 
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS PSICOPATAS 

 
 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
Nº    

 
 

195   
 
 
 
 
 

Nome:    

                                              (sexo)_   
 

 
 
 

Fonte: prontuário do Hospital Estadual Psiquiátrico (de Jurujuba) 
 

Vemos que o hospital era, em termos hierárquicos, considerado um lugar de 

tratamento de "psicopatas", o que nos fornece indícios de: a)  da ideia de psicopatia era 

usada de forma diferente da nossa atual, ou b) o Hospital foi criado para gerir uma parcela 

da população "anormal" que a justiça não podia manter aprisionada. 

Por fim, destacamos o fato da segunda linha de nome ser usada para a identificação 

do sexo biológico. O hospital era seccionado em Alas Masculina e Feminina, entretanto, 

acreditamos que tais dados também fossem necessários para a composição de estatísticas e 

dados sobre a loucura
39

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39

Esta anotação em específico nos interessa pois o debate das origens da loucura e da distinção entre os sexos e 

suas patologias ainda estava em grande ênfase 
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QUADRO 2: Ficha de Cadastro dos Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fonte: prontuário do Hospital Estadual Psiquiátrico (de Jurujuba) 
 
 

Acentuamos aqui os aspectos sociais envolvidos no processo de entrada do hospital, 

destacando que, para além das estatísticas, há a hipótese de que estes dados compusessem 

efetivos motivos de internação. 

QUADRO 3: PROCESSO DE ANAMNESE 

Anamnese familiar: 

 

Anamnese pessoal: 

H.D.A: 
 

Fonte: prontuário do Hospital Estadual Psiquiátrico (de Jurujuba) 
 

 
 

Como pode ser visto, o processo de anamnese era composto por 3 (três itens): 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS PSICOPATAS 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

 

 
Secção: _______ 

Matric.: _______ 

Nº Anual: _____ 

 
Peso à entrada: ________             Peso à saída: ________ 

 

Nome: ______________________________________________________ 

Filiação: ____________________________________________________ 

Sexo: __________ 

Estado Civil: __________Idade: __________ Cor:__________ 

Profissão: __________________________________________________ 

Religião: ____________________ 

Instrução: ____________________ 

Nacionalidade: __________ 

Naturalidade:__________ 

Residência: __________________________________________________ 

Procedência: ____________________ 

Modo de Apresentação:____________________ 

Diagnóstico: __________ 

Data de Saída: __________ 

Alta? __________ Curado? __________ Melhorado? __________ 

No mesmo estado? __________  Evasão? __________ 

Transferência? __________ Para onde? ____________________ 

Falecimento? __________ Causa-Mortis? _______________________ 

 

Nome do Responsável: ________________________________________ 

Parentesco com o Paciente: _____________________________________ 

Residência: __________________________________________________ 

Telefone: ____________________ 

 
Observação apresentada em:  

Pelo Dr.: 
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1.   Anamnese familiar, onde seriam questionados e anotados dados referentes à família 

do paciente – ainda dentro da tradição de que a loucura é algo com origens 

hereditárias. Neste item eram apontados desde o estado de saúde física dos 

familiares até fatos relativos à ordem mental ou de ordem pública(anotações sobre 

prisões ou internações); 

2.   Anamnese pessoal, onde a vida do paciente era questionada. As informações desse 

item são extremamente vastas: havia comentários de ordem "geográfica", como de 

procedência, a naturalidade, etc., assim como também havia comentários sobre a 

primeira relação sexual, se essa era ou não natural (ou "relações bestiais", como 

consta em alguns prontuários), a data da menarca (primeira menstruação) nas 

mulheres, etc. 

Há de ser dito também que a análise das fichas nos permite ver uma 

padronização nas respostas, nos revelando assim que, por mais que este processo, em 

teoria, seja uma narrativa do paciente sobre ele mesmo (uma narrativa de si) há, 

no mesmo processo, indícios de interpolações daqueles sujeitos que escreviam
40

. 

3.   H.D.A (História da Doença Atual): muitas vezes, escrito em conjunto pelo 

médico e o paciente este item é o  mais específico. Aqui eram narrados os fatos que 

poderiam ou não ser isolados, mas que, dentro da crença do paciente, compunham o 

quadro geral de sua atual doença ("estou aqui porque penso demais", "relata que desde 

criança ouve vozes").Os itens aqui também eram bem variados, desde brigas familiares, a 

visão de algum espírito, uma queda etc. Por exemplo: 

 

QUADRO 4: Caso 0 
 

H.D.A: Por que você está aqui? Eu penso demais. 

Desde quando? uma crise de choro. 
 

Fonte: prontuário do Hospital Estadual Psiquiátrico (de Jurujuba) 
 
 

Este item também é um dos que mais nos fornecem dados sobre pacientes que não 

têm causas ou sintomas de alguma “loucura” aparente: em alguns casos aqui são narrados 

os casos de interdição à força. 

 

 

 

                                                           
40

 Há tantos erros de português nas fichas que consideramos arriscado afirmar que se tratavam 

exclusivamente de inscrições médicas. 
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QUADRO 5: Caso 1 

Procedência: Posto de Higiene de “LAGE” 

Distrito sanitário IV 

 

H.D.A: Por que você está aqui? “Trouxeram eu” 

Fonte: prontuário do Hospital Estadual Psiquiátrico (de Jurujuba) 

 

 

 

4.3 DADOS DE ENTRADA 
 

 
 

O hospital teve no ano de 1953 a entrada de 1176 pacientes que geraram registros, 

os quais só eram feitos para aqueles que  eram internados. A maioria desses internos 

composta por homens, na proporção abaixo demonstrada: 

 
 
GRÁFICO 1: RELAÇÃO DE PACIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

      Fonte: cadernos de saída do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

Em  dados  brutos  temos  o  total  de 752  homens  internados  e  de 424  mulheres 

internadas naquele ano. O que, talvez, justifique essa prevalência masculina é a forma de 

acesso ao hospital, majoritariamente feita pela polícia,como veremos no gráfico a seguir: 

GRÁFICO 2: DADOS DE ENTRADA NO HOSPITAL 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. 

63,95% 

36,05% Homens

Mulheres
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O levantamento dessas informações sobre os internos levados, ou não pela polícia, 

foi feita manualmente. Só percebemos a importância do dispositivo policial após o término 

da pesquisa no Hospital. Devido ao tempo de que dispúnhamos, baseamo-nos em uma 

amostragem de aproximadamente 32% dos prontuários. Entretanto, posso afirmar, após 

olhar individualmente cada prontuário que essa estatística é bastante fiel à toda a massa de 

documentos de entrada. 

Esta primeira análise estatística comprova o que apontam Mouzinho e Carreteiro 

(1996): a importância da polícia nos atos administrativos e médicos do Hospital é, àquele 

momento, indissociável das práticas de entrada no hospital. 

Essa relação com a polícia foi fundamental para a 'atualização' dessa pesquisa de 

mestrado, inicialmente, como já foi citado, estávamos profundamente preocupados em 

compreender a dinâmica manicomial para os homossexuais internados. Mas vimos, através 

dos dados de entrada uma outra questão que nos chamou mais fortemente a atenção: qual 

seria a condição da loucura naquele hospital? 

Vimos,  e  confirmaremos  nos  extratos  de  prontuários  expostos  nas  próximas 

páginas, que a polícia era quem, de fato, interditava alguns sujeitos. Eles já chegavam no 

hospital com um documento de interdição e pela dinâmica descrita nos prontuários 

examinados, a presença de um médico nem sempre era explicitada.Dessa forma 

desconfiamos que o hospital, naquele ano, tinha explicitamente um funcionamento ligado 

ao encarceramento, mais como um "apêndice" das delegacias, caracterizando-se portanto, 

de uma forma bem explicita, como local punitivo e higiênico, do que um local "médico" - 

de tratamento e cura. 

 
 

4.4 CRIANDO CATEGORIAS 
 

 
 

Nesta subseção apresentaremos uma transcrição dos documentos selecionados. 

Buscamos com essa exposição demonstrar quais são os fatores que foram levados em 

consideração na escolha de nossa amostragem. Cabe ressaltar que em nenhum caso um 

prontuário será exposto na íntegra: buscamos com isso preservar, ao máximo, a identidade 

dos pacientes. Serão expostos os dados necessários à nossa amostra, ou algum outro que a 

negue – por exemplo quando um paciente não se reconhece doente e o parecer médico 

expôs algum transtorno. 

Nossa análise procurou destacar em negrito aquilo que nos chamou a atenção sobre 

os casos que buscamos aqui expor. Reitero: o prontuário era um documento produzido com 
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pouquíssima informação e nós apresentamos aqui ainda menos, apenas recortes que 

"gritaram" como  se vozes  fossem,  ecoadas  do  passado relativamente distante em  que 

viveram. 

Aliás, em alguns dos casos o silêncio nos prontuário é o mais "gritante": existem 

casos em que a internação é justificada por uma ou duas simples frases, como no caso a 

seguir, que foi o documento inspirador dessa pesquisa. Nesse caso, nenhum diagnóstico foi 

dado, apenas havia duas informações: a primeira era referente as relações tidas por 

"bestiais" que o rapaz praticava desde os 9 anos e a segunda, de que ele possuía crises da 

série comicial
41

, embora, seja relevante dizer que este não foi levado por motivos de 

ataques convulsivos - os quais, talvez, justificariam a internação. As crises eram somente 

mais  um  dado  histórico  do  paciente.  Estranhamente  a  idade  do  paciente  não  era 

mencionada. 
 

 

QUADRO 6: Caso 2 

Anamnese Pessoal: Relações bestiais desde os 9, 

Crises da série comicial. 
 

Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

Desde que vimos que a maior importância dessa seção era a de fornecer material e 

indícios para futuras pesquisas estipulamos que, junto à explicitação de alguns documentos 

as 'enquadraríamos' dentro de algumas categorias que nos chamavam mais a atenção: a 

forma de ingresso e as possíveis causas de confinamento. 

 
 

4.4.1 Formas de Ingresso 

 
 

As formas de ingresso não são 'engessadas' da forma que apontaremos abaixo. Por 

exemplo, muitas vezes a família internava determinado indivíduo com ajuda da polícia e, 

em termos documentais, esse individuo não se diferencia em nada de um outro encontrado 

na rua, por exemplo. 

Criamos essas categorias um pouco mais objetivas, sem um emaranhado de 

possibilidades pois, acreditamos, que isso facilite uma visualização mais objetiva de alguns 

documentos. 

Ainda é necessário dizer que podemos criar duas categorias mais amplas de acesso: 

pedido do paciente ou internação compulsória. Nos centramos para essa análise atual nas 

internações compulsória pois elas são uma grande maioria, estas de dividem em: 

                                                           
41

 Série comicial - conjunto de ataques pré, durante e pós convulsivos 



75 
 

 

4.4.1.1 Família 
 

 
 

As causas que levavam alguma família a internar algum parente eram vastas, 

poderiam ser, simplesmente, a busca de um tratamento adequado para alguma doença (e 

aqui consideramos mesmo as "doenças sociais") ou para livrarem-se de algum possível 

incômodo. Seja em relação a própria 'doença', como alguém extremamente agressivo ou 

para livrarem-se de maridos indesejáveis, filhos 'vagabundos' etc. 

 

QUADRO 7: Caso 3 
 

Idade: 65 anos 

Nacionalidade: Português 

 
HDA: Relata-nos o paciente que sua esposa anda muito nervosa e que a 

mesma era amásia do próprio genro e como o paciente descobrisse a 

traição a mesma resolveu ir à polícia que o transpôs para essa casa 
Relata-nos o paciente que sua esposa possui 66 anos, o que parece 

bastante estranho dada a sua idade. 

 
Diagnóstico: Astério-esclerose cerebral (5B) 

 

 
Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

 

É necessário dizer que, por mais que julguemos absurdo que determinada prática 

que hoje consideramos 'normal' ser considerada doença na época, não é, necessariamente, 

'maldade'  ou  'leviandade'  que  leva  alguém  a  internar  um  parente  por  isso,  na  época, 

acredito, que as pessoas compactuavam com o regime que dizia que determinada prática 

era loucura. 

Quando encaramos que durante muitos períodos históricos mulheres foram 

internadas pois se recusavam a engravidar, ou ter um marido, por exemplo. Nesse caso, 

além do óbvio transtorno que gerava no modelo de sociedade da época e da vontade de 

'livrarem-se' de uma filha que não sairia de casa, nunca, temos que considerar que, talvez, a 

família estivesse realmente preocupada com o fato de uma filha não se condicionar à um 

modelo de sociedade que eles julgavam ideal. 
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QUADRO 8: Caso 4 
 

Que doenças (nervosas ou outras) teve você?                07/03/1953 

 

 “Foi mandado pela própria mãe, quando estava dormindo, sendo encaminhado 

para aqui. Diz o paciente não ser portador de doença nenhuma.” 

-2ª internação: mesmo motivo. 

 

Exame mental: 

O Paciente apresentou-se à exame em trajes  hospitalares, cabelo crescendo, e barba 

por fazer e em regular estado de higiene. 

Responde às nossas perguntas prontamente, porém com frases curtas e 

só fala quando interpelado. 

Apresenta-se alo e anti psiquicamente. Não 

apresenta delírio de grandeza. 

Sofre de alucinações auditivas e visuais. 

Afetividade normal, inteligência má para os testes por nós apresentados. Atenção voluntária e 

involuntária normais, memória retrógrada má. 

 

 

Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

 

 

 

4.4.1.2 Polícia 

 
Como demonstramos a polícia tinha forte participação na internação de sujeitos 

naquela hospital, a diferença, em termos documentais, dessa forma de acesso é que os 

'loucos' já chegavam ao hospital com o documento de internação pronto, não era, portanto, 

uma decisão médica quem os internava naquela Hospital nessa situação de ingresso. 

 
QUADRO 9: Caso 5 

 

23 anos/ Branco / Solteiro 

 
Profissão: Biscateiro 

Religião: Não foi batizado na igreja católica. 

Instrução: Foi na escola mas não aprendeu nada. 

Residência: Vila Ipiranga. 

Modo de Apresentação: Guia de polícia 1/53 Del Ordem Política e Social. 
 
 
 

Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

 

4.4.1.3 Figuras políticas 
 

 
 

Essa forma de ingresso não é tão comum como as duas primeiras, entretanto era um 

mecanismo real de internação no hospital, as cartas chegavam junto com os internos - 

geralmente levados pela polícia - e estas eram anexadas ao prontuário. Nesses casos, é 

preciso dizer, não eram, geralmente, pedidos levianos, ou que soassem como um pedido 
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por limpeza pública, na maioria das vezes, eram encaminhamentos de parente do próprio 

pedinte ou, mais comumente, o pedido de internação de parentes de algum possível eleitor, 

funcionário ou amigo. 

 
 

4.4.2Causas de Confinamento 
 

 
 

Dividimos as causas de confinamento em dois tipo também: a) doenças biológicas 

e; b) Doenças Sociais/Limpeza Urbana, e para fins dessa exposição, serão apresentados 

somente as causas do segundo tipo. Essa divisão é, sem dúvida, arbitrária. Por maior que 

tenha sido o nosso esforço em compreender as questões médicas e a biologização das 

doenças,  sobretudo  as  mentais,  não  somos  profissionais  desse  setor  e,  tampouco, 

formulamos estas categorias com base ampla na literatura médica. Nos valemos, talvez, de 

um senso comum, um pouco aprofundado, sobre o que é doença. 

Na época em que iniciamos a pesquisa, o professor Eduardo Murguia argumentava 

veemente: "Não há nenhum sinal de doença, não há sangramento, dor, mudança de cor, 

corrimento e nem nada que nos indica, de forma geral, que alguém está doente.". 

Sim, sabemos que em muito a ciência médica extrapola esse argumento, se vamos à 

medicina mental, por exemplo, nos experimentos de Morel, Pinel, Esquirol... Vemos que 

muito do que dizem e dos relatos que apresentam tem pouco a ver com essa forma de 

compreender a doença geralmente aceita. 

Por outro lado, se nos valemos de um conceito chave, aceito inclusive por parte da 

medicina – e que tem forte base da Tese de Canguilhem –, de que o próprio conceito do 

que é doença é fruto de uma construção sócio-histórica, estamos empreendendo por um 

viés absolutamente relativo ao que nossa sociedade diz que é doença e, nesse caso, 

acionamos  um  funcionamento  parecido  com  o  do  professor  Murguia,  talvez  não  tão 

taxativo e mesmo um pouco menos restrito ao chavão biologizante, mas ainda assim, a 

apreensão geral, de que doença é aquilo que demanda, de alguma forma, atenção médica, 

que diz respeito a um processo biológico e que permite, ou demanda, cura. 

A arbitrariedade do nosso olhar é o distanciamento que estamos de algumas 

questões, diz respeito a nossa crença de que fatores, condições e decisões sociais estão 

atrelados a um outro viés de análise, não ao médico. Também acreditamos que, através de 

nossa proximidade tempo-espacial com nossos interlocutores, a nossa conceituação de 

Limpeza Urbana (no lugar de doenças sociais)  é passível de compreensão através do 

acionamento de alguns elementos argumentativos que nos levam a crer que gays, negros, 
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pobres e espíritas não são doentes. E, é sobre essas premissas que seguiremos com nossa 

divisão das „doenças‟. 

Ainda é digno de nota que, mesmo na década de 1950, vemos – com o apoio dos 

internos que já chegavam internados pela própria polícia – que essa ideia de que alguns 

aspectos  sociais  eram  considerados  „doença‟  e,  então,  de  domínio  da  medicina  não 

funciona de forma tão real. Acreditamos que, mesmo para eles, essa função de internação 

tinha um aspecto muito mais ligado à limpeza urbana e „apagamento‟ dos indesejáveis. 

Assim, não chamaremos de doença, mesmo que o fim desses sujeitos tenha sido o 

encarceramento em um Hospital. 

Não faremos notas a seguir, vamos destacar alguns aspectos dos prontuários e 

enquadrá-los dentro das nossas impressões sobre as formas de segregação. 

 

 
 

4.4.2.1 Condição Social 

 
QUADRO 10: Caso 6 

 

Guia Policial: Solicito a V.S, as necessárias providências no sentido de ser 

internada nesse Hospital XXXX, débil mental, pois trata-se de pessoa 

reconhecidamente pobre. 
 

Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

 

QUADRO 11: Caso 7 
 

     Sexo: Masculino Idade: 23 anos Cor: Preto    03/06/1953 

 
Ocupação: Serviço de Caieiro (Rebenta pedra de Cal.) 
Religião: Pentecoste 

Modo de apresentação: Guia nº 2040 da Del. Auxiliar. 

Encontrava-se  a  serviço  na  sua,  quando  preso  e  trazido  para  Niterói 
Trabalha para dar de comer ao filho mãe e mulher. 

 
Diagnóstico: Presentemente, não é portador de nenhuma doença mental. 

 
Alta:06/06/1953    Por  não  apresentar  no  momento  presente  nada  que 

justifique sua permanência. 
 

 

 

Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 
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4.4.2.2Etilistas Inconvenientes (e pobres) 

QUADRO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

4.4.2.3 Cor da Pele 
 

QUADRO 13 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

QUADRO 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

Observe-se que este paciente ficou internado apenas dois dias no ano de 1953. 

 

 

 

 

 

26/02/1953 

Diagnóstico: Alcoolismo Agudo. 

 

H.D.A: Excitação psiconormativa, euforia, logorreia, palavra arrastada- zoopgia -, 

alucinações auditivas.  

Parece pois, tratar-se de um paciente de baixa resistências às bebidas alcoólicas, mas que 

insiste em fazer uso delas, do que decorre consequências mentais após a ingestão de pequenas 

quantidades de tóxico.  

 

Diagnóstico: Embriaguês patológica? Alcoolismo agudo? 

 

26/02/1953 

Sexo: Masculino 

Idade: 40 anos 

Cor: Preto 

Ocupação: Pedreiro da Prefeitura  

Modo de apresentação: Guia policial nº 58.  

“Informa-nos o paciente que ignora o motivo de sua internação pois diz-nos que não se queixa 

de nada. 

 

17/06/1953 

Cor: Preto / Solteiro / Guia Policial 

 

“Em consequência de que você está aqui? 

Por que desconfiaram de mim.” 

 

H.D.A. (O paciente nega estar doente) 

 “O paciente é portador de alcoolismo agudo, estando completamente desintoxicado, não 

havendo por isso, motivos para permanecer no hospital.” 

Alta em 19/06/1953 
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QUADRO 15 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

 

4.4.2.4Religião fora da norma. 
 

 

QUADRO 16 
 

 

 
 

 

 
Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

 Este paciente ficou internado um mês. 

 

4.4.2.5 Conduta Social não condizente com o Gênero.  
 

QUADRO 17 
 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 11: CASO 1007 

 

 

 

 Este parece um dos casos de internação anterior à inauguração do hospital. 

 
Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo: Feminino  

Idade: 48 (mais ou menos) 

Cor: Preto 

Modo de apresentação: Of. Nº 197 da Delegacia de Petrópolis. 

Estado civil: Casada? (Viuva?) 

Não sabe o motivo da internação no Hospital. 

 

Nada acompanha a ficha [policial] que justifique.  

Fev./1953 

Diagnóstico: 8A  

Idade: 26 anos.  

 

H.D.A: Há 4 meses que não sai de casa, mete a mão na lata de manteiga, banha etc. Veste só os 

vestidos de sua mãe, reza o dia todo. Não obedece as ordens que lhe dão.” 

 

Motivo de saída: óbito. 

28/04/1953 

“Relata-nos o paciente que estava em casa quando a polícia foi busca-lo. Informa-nos outrossim, 

que sente-se bastante irritadiço, brigando constantemente com sua esposa. Relata-nos ainda o 

paciente que é “vidente” e que dava consultas em sua casa. 

 

Alta: 26/05/1953 
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QUADRO 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

 

QUADRO 19: Caso 15 
 

Fev./1953 
 

Religião: Protestante. 

Antecedentes Pessoais: Nasceu de parto e gestação normais [...] Não teve 

relações com mulher, deixa as unhas crescer. Não come à mesa, nem em 

prato, só em marmitas e em lugar escondido. Etilista, sai em fanas* até as 2 

horas da manhã, liga o rádio e escancara as portas. Quando tem acesso tem o 

hábito de quebrar vidraças, móveis etc. 

 
Atestado Médico: Atesto que XXXX está demente em estado de 

imbecilidade. Necessitando de tratamento e segregação. 
 

Fonte: Prontuários Médicos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

 
 

* Não descobrimos o significado dessa expressão. 
 

 
 

 

4.5 DADOS DE SAÍDA 
 

 
 
 
 

Outra questão que foi fortemente relevante para nós, principalmente depois da 

entrada de Lima na orientação da pesquisa, que nos inquiria sobre o registro das condições 

de permanência e saída dos internos. Uma metodologia básica para essas análises seria a 

própria leitura dos prontuários, mas infelizmente, essa informação era encontrada em 

limitadíssimos casos, não podendo constituir nem uma amostragem. A verdade é que os 

únicos  casos  em  que  o  prontuário  tinha  um  pouco  mais  de  informações,  rotinas  de 

remédios e explicações mais detalhadas sobre o paciente, exames, e o tratamento eram em 

Fev./1953 

 

Anamnese Pessoal: Puberdade 17 anos, masturbava-se desde os 16 anos, sendo que atualmente 

não o faz. Teve relações bestiais, nega ter tido relações normais até hoje. 

 

Família diz que ele Quebra Louças. 

 

Alta: Assume ter se curado.  
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casos judiciais
42

: quando a família do interno queria pedir alguma forma de tutela pelo 
 

Estado. Obviamente esses casos eram geralmente referentes a doenças agudas do sistema 

nervoso ou algum estado completamente paralisante do indivíduo, não sendo, portanto, o 

objeto de atenção dessa pesquisa
43

. 

Esta investigação sobre uma possível sobrevivência do interno ao hospital "gritava" 

como pergunta: aparecia uma data de entrada (1953) e não aparece uma data de saída em 

2016 - 63 anos depois? O que aconteceu com a vida desses homens e mulheres infames? 

Existem outras fontes de informação sobre o paciente no Hospital e, caso 

mantivéssemos o nosso primeiro objetivo de pesquisa talvez uma perseguição nominal nos 

cadernos de anotações dos médicos e enfermeiros pudessem ser mais relevantes. Como 

abandonamos a ideia de tentar compreender a rotina de poucos sujeitos para compreender 

uma atmosfera mais ampla, essa fonte documental não nos foi necessariamente útil, mas é, 

certamente, uma boa pista para aqueles que tentarem mapear a história do hospital. Existe 

um  detalhamento  maior  sobre  algumas  fugas,  mortes,  etc... Nós chegamos a esses 

resultados de outra forma, que nos daria menos informações específicas de alguns pacientes 

'dignos de nota'
  

mas que nos possibilitava fazer um mapeamento mais geral das  

formas de saída, ao menos. 

 

Por exemplo, o livre de registros masculinos traz-nos essas estatísticas de saída do 

Hospital. 

 
 

GRÁFICO 3: REGISTRO DE SAÍDA DA ENFERMARIA MASCULINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: autor 

 

 
                                                           
42

 Destaque-se que não em todos 
43

 Embora forneça boas evidências para alguém interessado em saber sobre o tipo de tratamento médico 

aplicado aos pacientes naquele hospital, naquela ocasião 
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Podemos ver através desses dados que,  assim  como  Lima desconfiava, há um 

grande número de óbitos e um número maior ainda de pacientes sem nenhum tipo de 

informação de saída. Esta ausência de informações pode ser fruto de um descuido dos 

profissionais em anotar os processos de saída, mas pode ser também qualquer outro motivo 

e, para essa questão, não chegamos a nenhum tipo de resposta. Não há registro. 

Da mesma maneira, olhamos os registros sincrônicos das saídas das pacientes 

mulheres. 

 

GRÁFICO 4: REGISTRO DE SAÍDA DA ENFERMARIA FEMININA. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 

    Fonte: autor 

O que é digno de nota nesse gráfico é que, por algum motivo, o número de registros 

desses pacientes sem destino identificáveis é muito menor, o número de óbitos é 

relativamente menor e o número de altas maior, então, de alguma forma, para as pacientes 

mulheres o hospital cumpria o seu papel de 'retornar' aquele sujeito à sociedade 'curado' ou 

'melhorado' mais efetivamente. 
 

Finalmente, como sinalizamos em itálico nas transcrições, em alguns prontuários 

contam dados de saída - a data, o motivo ou ambos, como nos casos 11, 14, 16, 17 e 18. 

Feitas esta anotações, chegamos às considerações finais nas páginas seguintes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Homens humildes 

Paulo Correa Lima 

 
Ninguém sabe a história dos homens humildes 

que adormeceram para sempre 

Ninguém sabe as horas boas ou más 

que viveram na terra 

Ninguém sabe, o impossível que sonharam 
 
 

A conclusão desse trabalho veio sendo apresentado, em termo largos, desde a sua 

introdução. Nosso maior avanço, junto à pesquisa de campo, foi perceber que a literatura 

da Ciência da Informação ainda não tem mecanismos/ argumentos/ métodos suficientes 

para o tratar de um documento tão específico quanto os prontuários de hospitais 

psiquiátricos em 1950, pelo menos se tomamos como base a nossa pequena amostra. 

O argumento que geralmente é associado ao contexto médico é referente à sua 

informatividade, a sua relevância, em termos gerais, é descrita como o acesso dos cidadãos 

a informações básicas que aumentariam sua qualidade de vida. Por outro lado, vimos que, 

em alguns casos, a informação não é atributo necessário à construção dos afazeres médicos 

e praticas de institucionalização. 

Nossa pesquisa demonstra o que os neodocumentalistas – e mesmo os 

documentalistas tradicionais – apontavam há muitos anos: a informação, per se, não é o 

único viés pelo qual o documento pode ser analisado. 

Geralmente, mesmo quando atribuímos ao documento uma ligação estrita ao seu 

contexto  de  produção,  tendemos  a  entender  que  a  lógica  documentária  permeia  o 

argumento do que é dizível e informável. Sendo que, em termos gerais, pudemos perceber 

que a função do documento em determinada instituição extrapola, em muito, sua função 

informativa. 

Acreditamos que um viés frutífero de análise é o burocrático e, dessa forma, essa 

pesquisa fia-se à vertente que diz ser de extrema relevância que o campo da informação 

agregue, em maior escala, esforços para construir um saber sobre o documento, sobretudo 

o médico, para além de sua função informativa. 

Pois, se o documento tivesse sempre a função de informar o que justificaria que 

tantas séries documentais tenha quase nenhuma informação? 

Acreditamos   que  a   presença  do   documento   valida  todo   um   procedimento 

excludente e segregador em nosso regime de verdade e de poder e, dessa forma, uma
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genealogia dessas séries quanto às suas funções dentro de instituições burocráticas se faz, 

não somente necessária, mas urgente à ampliação de nosso poder de análise sobre os 

caminhos de exercício do poder em nossa sociedade. 

O problema é: como fazer para que os estudos dessas gêneses se ampliem a uma 

noção  larga de  documento?  Ou fazer com  que  as  explicações  de uma  genealogia do 

documento extrapole aos contextos e filiações específicas de determinado documento? 

Acreditamos   não   ser   viável   e   que   determinado   documento   só   pode   ser 

compreendido dentro de uma atmosfera micro, quanto menor mais assertiva será a análise. 

Acontece que, em algum momento, os procedimentos para uma teoria sobre o documento, 

como Lund (2013) iniciou, devem ser assimilados, reformulados e ampliados. Para, pelo 

menos, construímos um solo fértil mais plural para as análises mais específicas. 

No nosso caso, buscamos agregar à esse saber documental sobre o viés mais 

específico da loucura. No fim desse trabalho podemos afirmar que o documento sobre o 

louco tem, pelo menos, três vieses de análise necessárias a uma construção documentária 

da loucura: o viés da autoria da escrita, ou, quem diz, que determinado sujeito deve ser 

encarcerado; o viés do objeto da escrita, ou, quem são os sujeitos sobre quem o poder se 

exerce de forma objetiva e, no nosso caso, arbitrária. O viés institucional, ou, sobre como o 

documento institui em alguns casos, na nossa sociedade, relações de poder. 

Além disso, há um quarto viés, que, no fim das contas, é indissociável de todos os 

outros vieses de análise, mas que preferimos sublinha de forma seccionada: o viés do 

regime burocrático no qual estamos inseridos e que, por algum motivo, precisa passar pelo 

caminho do documento para cristalizar o seu poder. 

Dito isso, é necessário abrir um amplo parêntese que buscamos afastar de toda a 

nossa pesquisa: a reificação do documento médico só tem sentido em nossa sociedade, mas 

mesmo nela, alguém poderia argumentar “Essa construções inexistiriam se não fosse a 

presença do documento?”. 

Numa análise apressada podemos dizer que não. A manutenção do poder sempre 

terá seus caminhos, bem, pelo menos até que cheguemos a um desses modelos ainda 

utópicos de sociedade. A grande questão aqui é: por que o poder deixa esses rastros em 

séries documentais? Qual a importância do documento na manutenção desse sistema? 

Esse questionamento, de forma geral se aplica a tudo, pois, o senso comum costuma 

afirmar que as coisas existem, ou não, pelo fato de darmos a ela, existência, ou não.
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Por exemplo, alguém poderia argumentar – assim como nós argumentamos sobre a 

loucura  –  que  o  amor  está  condicionado  a  algumas  séries  documentais  e,  desse 

pressuposto, tentar compreender a importância de ampliarmos às questões documentais ao 

amor. Desse ponto, presumo que um dos caminhos frutíferos fosse a discussão do 

casamento e da legalidade de determinadas uniões, ou não. 

O argumento opositor se manteria intacto “A união existe quando dois sujeitos 

decidem dividir uma vida, e desfrutam daquilo que conhecemos por amor.” Essa é uma 

afirmação verdadeira. Se acreditamos que o amor é algo intangível e que só pode ser 

compreendido nas relações humanas todo esse aparato para tentar compreendê-lo por um 

viés burocrático e documental não tem sentido, entretanto a questão aqui é essencialmente 

outra: se olhamos o amor por esse viés documental conseguimos compreender que, através 

da autoridade, alguém pode restringir o amor a determinados casais. 

Estamos, no cenário brasileiro atual, diante de um fenômeno bastante parecido 

quanto a perspectiva da família. Se buscamos aceitar que família é qualquer lugar onde as 

pessoas se sintam bem e que não é uma escolha documental que alterará isso estamos nos 

furtando ao fato de que ela – a perspectiva do documento – altera, em muito, as 

possibilidades de constituição de família e que gera implicações objetivas na vida dos 

sujeitos. 

De forma geral o que quero dizer é: algum homossexual pode decidir que não é 

louco, que o seu parceiro afetivo é, conceitualmente, sua família e que o seu amor existe, 

mesmo que a burocracia diga o contrário. O que foge de sua competência é a forma como 

os processos  burocráticos influenciam  em sua  vida, podem não mudar o fato de que 

determinado sujeito não se sinta louco – voltando ao caso desse trabalho – e que possa 

seguir sua vida, como julga mais correto, o que não muda aqui é o fato que a perspectiva 

documentária ajuda à instauração de um sistema que pode puni-lo e interditá-lo. 

Chamamos  esse processo  de paradoxo  da visão de si: quando  dizemos “quem 

define minha vida sou eu” nós estamos informando, ao mesmo tempo, que existem outros 

mecanismos que buscam definir a ti, ou ao sujeito. Estamos ampliando o debate do corpo – 

e por fim, da vida – a organismos externos, mesmo que não estejamos dando nome a esses 

outros mecanismos. 

O que digo não é nada „novo‟ estamos nos valendo da mesma ideia de devir puro 

que  Deleuze  enuncia  na  “Lógica  do  Sentido”,  ele  afirmaria  que  “O  bom  senso  é  a
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afirmação de que, em todas as coisas, há um sentido determinável; mas o paradoxo é a 
 

afirmação dos dois sentidos ao mesmo tempo.” (Deleuze, 1974, p. 5). 
 

E essa lógica instaura uma nova questão ao que vimos aqui cogitando sobre a lógica 

foucaultina segundo a leitura de Deleuze, citamos, o argumento de Foucault de que o 

enunciado se amplia com tudo o que não foi dito, mas, sob essa perspectiva que Deleuze 

nos apresenta ele se amplia também com todas as questões e enunciados a ele subjacentes. 

Seguindo o exemplo de Deleuze: ao enunciarmos que Alice cresce estamos também 

dizendo que ela diminui em relação ao que é agora, essa não é uma ação simultânea, mas 

que é implicada pelo mesmo enunciado: “Alice cresce”. 

“Alice cresce” gera uma ideia e um conceito sobre Alice que a reduz no mesmo 

procedimento.  O  enunciado  sobre  Alice  gera  uma  nova  percepção  sobre  Alice,  gera 

também uma nova percepção sobre o observante de Alice. Esse Puro Devir de Deleuze, 

portanto, opera no passado e no futuro, sendo que um e outro são codependetes do mesmo 

enunciado. 

A ciência, enquanto oficio, sempre foi um dispositivo que validava determinadas 

interações com a vida dos sujeitos e, tudo o que estamos tentando fazer aqui, é buscar 

apreender em qual das instâncias os objetos documentais atuam nesses mecanismos. 

É claro, podemos dizer que a vida existe para além de todo esse jogo de poder mas 

dentro da lógica que estamos considerando, qual o papel dos arquivos, das bibliotecas, dos 

museus, dos livros, dos documentos no nosso modelo de sociedade? 

Quanto ao que vimos no Hospital: há um espaço somente dedicado à guarda de 

documentos históricos. Acreditamos ser lamentável o pouco uso por parte da comunidade 

acadêmica. Decidimos dedicar, por isso, algum espaço de nossa pesquisa para a 

apresentação de parte da documentação vista. 

Como dissemos em nossa metodologia, nossa intenção inicial era a de rastrear, em 

três prontuários, os tratamentos, os diagnósticos, as intervenções e, em algum momento, no 

que consistia o diagnóstico de cura de homossexuais. Entretanto, os prontuários médicos 

daquela instituição nos forneceram, principalmente, silêncios e, assim, as pesquisas no 

Hospital nos abriram muito mais perguntas que respostas: quais eram os fins de 

determinados sujeitos? Por que entrava alguém, absolutamente assintomático em um 

Hospital Psiquiátrico e saia de lá morto? Quem escrevia aqueles prontuários? Por que os 

prontuários não possuem quase nenhuma informação? Na ausência dessas informações via
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prontuário,   como   eram   administradas as medicações  utilizadas? Doses? Tempo de 

confinamento? Eletro choques? 

Como  foram  desenvolvidos  esses  relacionamentos  entre a polícia  e o  Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba? Sob qual argumento a polícia internava alguém naquela 

instituição? Havia algum médico na polícia quem encaminhava esses sujeitos? Se não, em 

qual  momento  decidiu-se  que  a  polícia  era  responsável  pela  internação  em  Hospitais 

Psiquiátricos? 
 

 
 
 
 
 
 

A pesquisa que propus teve um efeito muito forte sobre mim. Quando imaginei os 

espaços de interdição eu já sabia que o que veria seriam, obviamente, interdições. 

Inicialmente, entretanto, eu imaginava que isso se daria através das grades de uma 

instituição total, como a que decidi observar. 

E isso, talvez, me chocasse menos. Entretanto, quanto mais eu lia os prontuários 

médicos, mais eu percebia que a interdição não se dava apenas por uma vertente física. Ela, 

a interdição, acontecia em todas as instâncias: interdição de sair, interdição de falar, 

interdição de pensar, interdição de amar. 

Sujeitos interditados em si, sujeitos interditados à própria existência. Foucault me 

advertiu que haviam sujeitos que passariam ao largo da história, não fosse a interação 

momentânea com o poder, o que eu vi e que me chocou muito mais, entretanto, foi que a 

percepção de que existem sujeitos que passam ao largo da própria história, da própria 

existência. Sujeitos que não são permitidos viver, que não se permitem viver e que, em 

muitos momentos, interditavam a própria vida 

Nem mentira, nem sigilo. Só silêncio. Ausência, Ausência de um sujeito médico 

pleno de poder de escrita sobre o outro. E ausência primeira deste outro sobre quem pouco 

se escreve. O arquivo médico aparece aqui como uma dobra do espaço tempo onde os 

excluídos se encontrariam, simplesmente porque tiveram a infelicidade de serem tocados 

pelo poder familiar, do vereador, da polícia. Homens, mulheres, protestantes, umbandistas, 

heterossexuais e homossexuais infames. 
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