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Gênero, instituições e saber psiquiátrico em narrativas da loucura 
 
Descrição: Este projeto tem como objetivo geral problematizar, do ponto de vista do 
conhecimento histórico e a partir de um conjunto de narrativas de pessoas consideradas 
loucas, a constituição de um pensamento da loucura, relacionado à experiência da 
loucura e sua internação em espaços especializados, acontecimentos estes situados no 
bojo de determinadas configurações da assistência e da ciência psiquiátricas, entre as 
décadas de 1950 e 2000, privilegiando a dimensão de gênero (em seu intercruzamento 
com as de classe, raça/etnia e geração), bem como as descontinuidades históricas. As 
narrativas da loucura privilegiadas como fontes principais e tema/problema desta 
pesquisa foram gestadas por duas mulheres e um homem, em três momentos históricos 
diferentes: 1) De Maura Lopes Cançado (1929-1993), o livro Hospício é Deus, 
produzido como diário entre outubro de 1959 e março de 1960 e publicado pela 
primeira vez em 1965 e o livro de contos O sofredor do ver, de 1968, que reuniu contos 
esparsos publicados no suplemento dominical do Jornal do Brasil; 2) De Stela do 
Patrocínio (1941-1992), Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, oriundo do 
'falatório' da autora gravado entre os anos de 1986-1989 e no ano 1991, posteriormente 
transcrito, e publicado em 2001; 3) De Rodrigo de Souza Leão (1965-2009), Todos os 
Cachorros são Azuis, livro de estréia do autor publicado em 2008; os livros póstumos, 
Me roubaram uns dias contados e O Esquizoide, lançados respectivamente em 2010 e 
2011 e as publicações do autor nos blogs Lowcura (que reúne poesias, fotografias, 
textos, alimentado por ele até sua morte) e Rodrigo de Souza Leão (que reúne textos e 
imagens do autor e sobre ele). Considera-se que a problematização destes três conjuntos 
textuais oferece informações, pistas, vestígios, que ampliam significativamente a 
compreensão historiográfica sobre os espaços institucionais, sobre o papel e o 
significado das instituições, de sua constituição em tempos passados até a 
contemporaneidade, inserida.  

 
 

História da loucura e da psiquiatria: bibliografia de referência e percursos 
historiográficos. 
 
Descrição: Este projeto é dedicado a realizar um amplo levantamento da produção 
bibliográfica brasileira sobre a história da loucura e da psiquiatria, considerando aquela 
produzida especificamente por historiadores de profissão (formados nas regras da 
disciplina História), bem como a produzida por autores de áreas afins no território das 
Ciências Humanas, além de uma produção advinda das Ciências da Saúde, 
especialmente de parte do chamado campo psi , que ainda que não inserida 
sistematicamente nos fóruns de validação da disciplina histórica, tem construído 
histórias a partir da preocupação em preservar a memória do referido campo (através de 
livros de memória, histórias de instituições, inventário de fontes, etc.). Como limites 
temporais da pesquisa, propõe-se partir da década de 1980 quando começa a ocorrer a 
disseminação dos cursos de pós-graduação no Brasil e assim uma produção mais ampla 



sobre temas diversos, dentre os quais o que se discute aqui e chegar ao ano de 2009. 
Pretende-se, assim, construir instrumentos que permitam a ampliação do conhecimento 
sobre esta produção, buscando compreender suas condições de produção, suas 
principais características (teórico-metodológicas, temáticas, de periodização, de fontes) 
para, desta forma, contribuir para o desenvolvimento da pesquisa na área, através de 
duas ações principais: 1) a organização de uma obra de referência (guia bibliográfico) 
sobre a produção brasileira identificada como história da loucura e da psiquiatria; 2) a 
produção de artigos (e/ou capítulo de livro) de análise historiográfica sobre a 
bibliografia levantada. Este projeto está vinculado a Bolsa de Produtividade em 
Pesquisa PQ-2009 - CNPq..  

 
 

Histórias sobre experiências, práticas, instituições e saberes sobre saúde e doença. 
 
Descrição: Este projeto dá continuidade e amplia o projeto "Histórias sobre assistência 
psiquiátrica, hospícios e experiências de loucura", no sentido de englobar um conjunto 
de pesquisas desenvolvidas sob orientação desta coordenadora no Programa de Pós-
Graduação em História (Mestrado) e no Curso de Ciências Sociais. O projeto busca 
historicizar processos de constituição de práticas e saberes sobre saúde e doença - e 
outras co-relacionais como as práticas abortivas -, instituições asilares e de políticas 
assistenciais, bem como historicizar relações entre as ciências da saúde, as ciências 
jurídicas e as ciências humanas. Concomitantemente, visa compreender experiências 
vividas por pessoas internas em instituições asilares (hospiciais, leprosários, 
manicômios judiciários, clínicas de recuperação de dependentes químicos, etc.) ou 
submetidas a perícias médico-legais..  

 


