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1. RESUMO 
 
 
A presente pesquisa tem como temática central a História da Sexualidade, em            

específico, a sexualidade feminina. O estudo parte de um caso clínico publicado no             

Manual Psiquiatria Clínica e Forense largamente utilizado nas décadas de 1930 e            

1940, um contexto histórico de mudanças significativas na medicina psiquiátrica          

brasileira em relação à chamada loucura moral e aos imperativos ideológicos de            

intervenção médica na sociedade no Estado Novo. Para o desenvolvimento da           

pesquisa o estudo utilizou como material o referido manual e como método o estudo              

de caso, que consiste em uma análise verticalizada de um processo bem delimitado.             

Os resultados permitem considerar que o diagnóstico de Pacheco e Silva, ao            

considerar o homossexualismo de E.R algo patológico, restringe liberdades         

individuais e coloca as, consideradas no período, ‘sexualidades desviantes’ como          

uma doença moral. A publicação por ser direcionada a um público amplo de             

médicos, juristas e estudantes de criminologia cria um senso comum em torno do             

que é a normalidade e a anormalidade, tornando-se assim um dispositivo de controle             

na sociedade.  
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2. INTRODUÇÃO 
 
Esta pesquisa busca através dos relatos do outro, no caso, o médico            

psiquiatra paulista Antônio Carlos Pacheco e Silva, conhecer a história de uma            

paciente estudada em um caso clínico publicado no compêndio de Psiquiatria           

Clínica e Forense, de sua autoria, que serviu de base para diversos estudos no              

processo de desenvolvimento da psiquiatria no Estado de São Paulo e Brasil nas             

décadas de 1930 e 1940, bem como de fonte para a pesquisa de Iniciação Científica               

ora apresentada. 



Os problemas que nortearam a presente pesquisa pretenderam reconhecer         

quem era a mulher analisada no caso clínico exposto no compêndio médico, quais             

as prerrogativas da medicina psiquiatria em relação ao caso em questão e quais as              

questões ideológicas expressas no trabalho e legado de Antônio Carlos Pacheco e            

Silva sobre o caso. Vale dizer, o que medicina psiquiátrica propunha em relação à              

homossexualidade feminina nos anos 30 e 40? 

Em nenhum momento, por falta de fontes ou do encontro com os vestígios             

dessa história, tivemos contato com palavras próprias da paciente. O estudo não            

obteve sequer o nome dela, identificada no diagnóstico do médico pelas iniciais E.R.             

Todavia, o referido "Caso 28 - Um caso de Homossexualidade Feminina” descreve            

fragmentos da história de uma paciente descrita como "preta, brasileira, solteira,           

conta presentemente vinte e cinco anos de idade e exerce a profissão de             

cozinheira." (PACHECO e SILVA, 1945, p.453). 

A pesquisa buscou através do fragmento da vida de E. R. refletir não só sobre               

a paciente, mas ao diagnóstico médico sobre o lesbianismo no contexto. Situando            

sempre a historiografia sobre o tempo e o espaço em que o caso foi escrito, o                

estudo analisou permanências e transformações em relação às ideologias         

excludentes como possibilidade para debater questões que cerceiam liberdades,         

classificam pessoas e são combustíveis para a intolerância e violência. 

 
3. OBJETIVOS 

 

Analisar o caso clínico publicado no compêndio médico Psiquiatria Clínica e           

Forense de Antonio Carlos Pacheco e Silva sobre E. R., bem como a legitimação de               

discursos normatizantes ao que diz respeito à sexualidade feminina são          

estabelecidos pela Medicina. Do mesmo modo, refletir sobre as mudanças políticas           

e sociais do contexto histórico, relacionando-o com o papel de destaque que a             

medicina psiquiátrica exerceu entre os períodos de 1920 a 1940.  

 

4. METODOLOGIA  
 



Aproximando os recursos metodológicos do estudo de caso da micro-história,          

buscamos na especificidade de um caso clínico a ligação entre o particular e o geral.               

O procedimento metodológico remonta, desta forma, o estudo de caso clínico e por             

meio da análise do discurso médico identificar quais eram as concepções médicas            

do período sobre a homossexualidade feminina. Vale dizer, estudando uma unidade           

bem delimitada e contextualizada com a preocupação de não analisar apenas o            

caso como algo à parte, mas o que o mesmo representa enquanto social e              

culturalmente instituído, as relações do caso com o macrocosmo social. 

As premissas de Michel Foucault (1926-1984) fundamentaram a análise das          

práticas psiquiátricas e das formações discursivas. Nesse sentido, a metodologia          

proposta compreende os sujeitos através da produção discursiva e como essas           

estabelecem as relações de poder. Buscamos, ainda, sob influência de Judith Butler            

(1956), analisar as questões de gênero como formação de identidade, nos apoiando            

nos conceitos de ‘performatividade’ e ‘gênero abjeto’ para, assim, pensarmos em           

E.R para além do descrito no “Caso 28”.  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O estudo do caso clínico remonta a experiência vivida na cidade de São Paulo              

em 27 de setembro de 1939. As transformações durante o final do século XIX e               

início do século XX da medicina paulista não se limitaria a uma prática médica              

apenas, mas também como aparelho político-ideológico na formação de ideologias          

normatizantes que visavam controlar o social em um espaço em constante           

movimento de produtos e pessoas. 

A figura do “Homem da Sciencia” como um intelectual “cientista-perito” que           

surgiu no fim do século XIX e início do XX exercia um poder específico, no caso, a                 

Medicina, cujas ações repercutem como políticas públicas, por exemplo, mas          

também na criação de ‘verdades’ através da construção dos discursos. Michel           

Foucault nos diz que: 

Os efeitos bastante ambíguos do evolucionismo (por exemplo, sobre         
a sociologia, a criminologia, a psiquiatria, o eugenismo), assinalam o          
momento importante em que, em nome de uma verdade científica          



‘local’ – por importante que seja – se faz a intervenção do cientista             
nas lutas políticas que lhe são contemporâneas [...] (1979, p. 11). 

A cidade de São Paulo no contexto histórico passava por transformações de            

muitas ordens. Após a crise de 1929 e o revés político que não podia depender mais                

somente do café para manter sua economia, a industrialização da cidade seria a             

alternativa para reverter o quadro de instabilidade econômica. Este movimento seria           

impulsionado por uma ideologia tecnicista com políticas públicas voltadas ao trabalho           

fortemente aparelhadas ao ideal sanitarista, de intervenção da ciência médica como um            

dos instrumentos de normatização da ideologia higienista. A intensificação desta          

política durante os anos 30, no governo de Getúlio Vargas, se estende com o decreto               

5.351 de janeiro de 1932, que impacta na Faculdade de Medicina de São Paulo e na                

formação de médicos alinhados aos propósitos políticos do Estado Novo.  

Nesta mudança e comprometimento da Medicina como instrumento regulador         

do social, destaca-se Pacheco e Silva, médico de posição altamente conservadora           

em relação aos negros, imigrantes, homossexuais e usuários de álcool e drogas,            

defensor da eugenia e das políticas higienistas. Politicamente considerado um          

ativista contra o comunismo e a favor do militarismo e grande formador de opinião              

em seu tempo. Como psiquiatra e professor no Hospício do Juquery e na Faculdade              

de Medicina de São Paulo, imprimiu suas concepções na formação de gerações de             

estudantes de Medicina e Direito, cujas permanências ideológicas forjaram na          

sociedade paulista práticas e representações observáveis nos dias atuais. 

Fonte primária desta pesquisa o manual foi publicado em 1940, obra           

premiada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pela            

Sociedade de Medicina Legal de Criminologia de São Paulo, constituindo-se em um            

importante compêndio no qual é possível localizar relatos de casos clínicos que,            

analisados historicamente, evocam representações negativas que associam as        

minorias a anormalidades como verdades incontestes que moldaram o discurso          

médico, jurídico e social.  

No Manual de Psiquiatria Clínica e Forense, assumido por esse estudo como            

uma ferramenta do dispositivo disciplinar, uma estratégia do poder o autor utiliza            

diversas ferramentas discursivas fundado em termos médicos, termos jurídicos,         



linguagem comum e corriqueira e adjetivos morais. Faz uso da fotografia e            

descrições físicas detalhadas que exemplificam a generalidade em que se podia           

usar os caso clínicos, associando-os a tipos específicos da sociedade, estendendo           

este discurso para além do campo médico, criando estratégias para a normatização            

e exclusão de indivíduos considerados fora dos padrões estabelecidos.  

O Caso nº 28 deste livro, nossa fonte primária, tem início do histórico do caso               

com a seguinte descrição: “E. R. era preta, brasileira, solteira, vinte e cinco anos de               

idade e que exercia a profissão de cozinheira.” Este procedimento em laudos            

médicos tem o nome de “anamnese psiquiátrica” e consiste na construção do            

histórico do paciente através da coleta de dados sobre a vida do mesmo,             

lembranças, histórico da família, infância, escolaridade, experiências sexuais, até a          

forma de se vestir, de se comportar, de falar. Pode-se dizer que é a reconstrução de                

sua história de vida, ou uma parte selecionada dela, reescrita a partir do saber              

médico psiquiátrico.  

Os mecanismos e ferramentas usadas para tal e os discursos construídos           

através desses são nosso objeto de estudo, a tentativa de iluminar essa teia invisível              

e mostrar que existe um filtro médico criador de  verdades, através desta narrativa             

onde fragmentos de uma vida são selecionados, construídos, recortados e colados           

para moldar uma espécie de biografia da paciente onde o crime, doença ou             

anormalidade, se fundem a todos os aspectos dessa vida. Temos nos exames, nos             

interrogatórios e Laudos Psiquiátricos um conjunto de ‘provas’ que são as bases            

para a construção desta anormalidade sexual onde o saber médico não busca uma             

‘cura’ do doente e sim sua adequação ao poder disciplinar.  

O médico tenta subjetivamente inserir aspectos que, mesmo não sendo          

conclusivos, podem direcionar o leitor a pensar em uma anormalidade hereditária,           

relacionando E.R com uma possível doença psiquiátrica de seu pai. Faz também o             

uso de esteriótipos e exalta comportamentos e hábitos da paciente, transforma o            

fato de E.R fumar cigarros em um indício de Lesbianismo, buscando em aspectos             

comportamentais e culturais para colocar a paciente como uma figura fora da            

normalidade tal qual acreditava ser a adequada, chama atenção o fato dos exames             



clínicos e somáticos não encontrarem anormalidades, o que demonstra que          

claramente o médico usa de outros artifícios para legitimar seu diagnóstico. 

Os vestígios prosseguem informando que usava vestimentas masculinas e         

seduzia mulheres para satisfazer seus desejos sexuais, muitas vezes utilizando de           

coerção para tal como descrito pelo médico. E.R. foi diagnosticada, após diversos            

exames somáticos, neurológicos e psiquiátricos como um caso de “androginia e           

intersexualidade”, cujas manifestações sexuais eram, de acordo com o parecer          

médico, relativas ao instinto homossexual e bissexual ampliado pelo travestismo. 

Para Judith Butler cada cultura produz os corpos que mais convêm à sua             

normatividade social. As mudanças culturais contribuem para dar novos significados          

aos corpos, mas para definir o que deve ser um corpo, deve-se definir o que não                

pode ser este corpo: o corpo “abjeto” (BUTLER, 2003). Entendemos assim que o             

corpo “abjeto” é aquele que não se enquadra na chamada heteronorma e casos             

como o da E.R teriam para a psiquiatria do período também a função de contraponto               

sobre o que era qualificado como ‘normal’ e aceitável. 

Pensando no contexto histórico em que o caso foi escrito e nas teorias de              

Foucault (1926-1984) e Butler (1956), é possível considerar que cada sociedade tem            

seu regime de verdades e de construções de corpos. No período em questão, a              

construção de um modelo de mulher dócil e submissa, mas ao mesmo tempo dentro              

da realidade do mercado de trabalho dividia opiniões e ampliava as fronteiras do             

debate. E.R nasceu em 1914 em um contexto de recente pós-abolicionismo,           

podemos, a partir da constatação de que se tratava de uma mulher ‘preta’ e              

‘cozinheira’ buscar retraçar seu perfil. A mulher negra no Brasil como apresenta a             

nova historiografia sempre esteve inserida no trabalho não somente como escrava,           

informal ou formalmente, ou seja, não mais na condição de passarem de escravas,             

catadoras de café, amas de leite, cozinheiras e empregadas domésticas como algo            

inexorável, pois assumiram outros postos na vida pública e privada,          

sintomaticamente na Era Vargas como enfermeiras, parteiras, samaritanas como         

permite afirmar Paulo Fernando de Souza Campos e Taka Oguisso (2013).  



Todavia a mulher negra ainda era vista pela Medicina Psiquiátrica de uma            

forma coisificada, lembrando que o caso clínico foi escrito em 1939, 51 anos da              

abolição da escravatura no Brasil. Judith Butler traz uma reflexão sobre o            

posicionamento das teorias feministas clássicas que ignoram a diversidade e         

especificidades onde “[...] a insistência sobre a coerência e unidade da categoria            

mulheres rejeitou efetivamente a multiplicidade das interseções culturais, sociais e          

políticas em que é construído o espectro concreto das ‘mulheres’ [...]” (2003, p. 35). 

Portanto estas especificidades ao estudar o Caso de E.R devem ser           

consideradas e um olhar crítico sobre as teorias feministas, pois não temos, neste             

caso, apenas um caso de normatização da sexualidade, mas uma série de ‘marcas’:             

mulher, negra, homossexual e pobre. Tais classificações tinham uma série de           

estereótipos carregados de subjetividades e discursos negativos no período,         

expressivas das teorias da eugenia, degenerescências e da chamada ‘loucura          

moral’, o que nos faz pensar nas problemáticas sobre a formação das identidades             

negras em meio a estes movimentos.  

 

6. RESULTADOS 
 
 

O estudo de um caso clínico analisado pelo ilustre médico psiquiatra de São             

Paulo, Antônio Carlos Pacheco e Silva, publicado no Manual Psiquiatria Clínica e            

Forense de sua autoria, largamente utilizado nas décadas de 1930 e 1940,            

evidencia um contexto histórico de mudanças significativas na medicina psiquiátrica          

brasileira em relação à chamada loucura moral e aos imperativos ideológicos de            

intervenção médica na sociedade no Estado Novo.  

O desenvolvimento da pesquisa o estudo utilizou como ponto de partida o            

referido manual e como método o estudo de caso, que consiste em uma análise              

verticalizada de um processo bem delimitado. Mesmo com distanciamentos         

inerentes, o método utilizado permitiu o diálogo interdisciplinar, bem como uma           

aproximação com a perspectiva da escrita da História identificada como microanálise           

ou micro-história, vale dizer, estudo sobre acontecimentos que remontam a vida de            



indivíduos ou pequenos grupos, cujo interesse, em ambos os casos, implica           

perscrutar a vida humana na redução da escala de análise.   

A partir do Estudo de caso podemos concluir que a Psiquiatria como parte de um               

Dispositivo de controle, cumpriu seu papel como ferramenta de uma política           

Higienista e classificatória, a qual Pacheco e Silva, não somente como Médico mas             

também como um agente social em diversas esferas da sociedade, acreditava e            

defendia. 

 

7. COSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Podemos entender o corpo como um instrumento desse dispositivo de          

controle, que ao ser classificado não limita apenas às individualidades e liberdades            

do sujeito, mas serve de modelo genérico para então estender a normatização para             

outros sujeitos. Pacheco e Silva usa de diversos artifícios e preceitos neste caso             

clínico, sugere muitas possibilidades para a anormalidade da paciente, mas, de fato,            

nenhuma delas foi conclusiva em ‘provar’ que a sexualidade de E.R era uma             

patologia, mas mesmo assim dá seu ‘veredito’ final sob a mesma, classificando-a            

como doente, usa a ciência para justificar um comportamento considerado imoral por            

ele e para a sociedade a qual pertencia.  

O caso clínico publicado em um livro que se destinava a um público amplo              

faria com que os conceitos de anormalidade ecoasse para além da Psiquiatria,            

servindo então a ciência para ‘enquadrar’ indivíduos que a esfera jurídica não            

pudesse alcançar, além de criar estigmas negativos que se tornaram senso comum            

na sociedade. 
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