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O CONCEITO DE LOUCURA ENTRE HOMENS E MULHERES EM UM  
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: DIFERENTES INTERPRETAÇÕES 

Nilton Aguilar1 

Apresentação 

As representações ocidentais sobre a loucura e os gêneros transformaram-se no decorrer do 

tempo. Os significados construídos e atribuídos aos corpos e as interpretações e julgamentos de 

determinados comportamentos e condutas modificaram-se no decorrer da história de maneiras (ora) 

mais ou (ora) menos relacionadas. A despeito da alegada obviedade de suas diferenças orgânicas, e 

não obstante a serenidade com que se falou dessas categorias, o homem e a mulher nunca foram 

personagens eternos ao longo de uma história da “cultura ocidental”. Tampouco a loucura – um 

conjunto de condutas para a qual a sociedade não encontra um referencial simbólico justificável, 

esvaído dos padrões de normalidade de uma comunidade (VASCONCELLOS & 

VASCONCELLOS, 2007, p. 1047), enfim, uma agência continuadamente imprevisível (SERVICE, 

1985, p. 67, apud VASCONCELLOS & VASCONCELLOS, 2007, p. 1047) e não normatizada – 

possuiu um único e invariável significado em toda a história de nossa cultura. Não poderiam, 

portanto, a “loucura do homem” e a “loucura da mulher” terem sido significadas de uma mesma 

maneira ao longo do tempo. Não poderiam, portanto, num mesmo espaço de tempo e num mesmo 

espaço geográfico, as loucuras de homens e mulheres ter o mesmo significado. 

Partindo dessa primeira conclusão, baseada em estudos sobre a história da loucura e da 

sexualidade buscados em Cunha (1997), Facchinetti, Ribeiro & Muñoz (2008) Foucault (1984 e 

2000), Laqueur (2001), Oda & Dalgalorrando (2000), Pegoraro & Caldana (2008), Rohden (1998 e 

2003) e Vasconcellos & Vasconcellos (2007), proponho, com a pesquisa que deu origem a este 

artigo, entender como se dão as diferentes representações da loucura dos homens e das mulheres no 

contexto de uma unidade de saúde mental. 

Para tanto, entrevistei treze profissionais não médicos, sendo sete mulheres e seis homens do 

Hospital São Vicente de Paulo, localizado em Taguatinga-DF, em 2010. Entre os profissionais 

entrevistados havia pessoal de setores administrativos, enfermagem, limpeza e segurança, além de 

pessoas que não trabalham nas dependências daquela instituição, mas logo a frente de seus muros; 

                                                           
1 Graduando em Ciências Sociais na Universidade de Brasília, com habilitação em Antropologia e licenciatura em 
Ciências Sociais. E-mail: nilton.mac@gmail.com  
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no caso, ambulantes que comercializam alimentos, sobretudo, para pessoas que circulam pelo 

hospital. Anteriormente, entrevistei ainda cerca de dez pessoas que moram ou estudam nos 

arredores da instituição ou ainda trabalham em uma feira vizinha. Complementarmente, fiz uma 

breve observação participante no interior do hospital, além de consultar dados estatísticos sobre as 

internações e também um trabalho já feito naquela instituição por minha colega e grande 

pesquisadora, Izabela Caixeta Amaral (2009). 

A maneira como abordei os dois grupos de entrevistados não foi a mesma. No meu primeiro 

ingresso a campo, interpelei as pessoas que circulam ao redor do hospital perguntando-lhes sobre 

algumas estórias ou lendas que eventualmente conheciam ou testemunharam a respeito do mesmo. 

Na segunda etapa, entrevistei pessoas que circulam dentro do hospital inicialmente lhes abordando 

com perguntas previamente estruturadas do tipo: “por que você acha que as pessoas adoecem e 

precisam se tratar neste hospital?” e “você acha que os motivos que levam um homem e uma 

mulher a adoecerem são os mesmos?”, buscando então explorar as respostas de cada interlocutor. 

Em ambas as etapas busquei diversificar a população entrevistada em termos de sexo e profissão. 

Porém, no trabalho de campo feito no hospital tive alguma dificuldade de acesso a profissionais que 

trabalham “atrás de portas”2. Quanto ao sexo dos meus interlocutores da segunda etapa da pesquisa, 

os números expressam a realidade do próprio ambiente: se todos os seguranças entrevistados são 

homens e a maioria das pessoas do setor administrativo são mulheres, é porque assim, de maneira 

geral, acontece no hospital. 

Minha escolha pelo recorte de profissionais não médicos é consequência do pré-projeto de 

pesquisa que, resumidamente, alvitrava comparar a representação da loucura de homens e mulheres 

feitas por essas pessoas com as representações feitas historicamente pela medicina (a partir dos 

estudos mencionados acima) no sentido de, eventualmente, observar o quanto o saber médico da 

                                                           

2 Logo que cheguei a campo me apresentei ao setor administrativo do hospital, sendo atendido por uma profissional que 
me recebeu muito bem, mas alertou que eu precisaria de uma autorização do comitê de ética da Fundação de Ensino e 
Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) do Distrito Federal para realizar a pesquisa. No entanto, por se tratar de 
literatura cinzenta (fui a campo pela primeira vez a fim de coletar dados para um trabalho final de disciplina de 
graduação), não conseguiria para minha pesquisa o aval necessário, tampouco tinha tempo hábil para esperar a 
conclusão do processo. Não obstante, voltei a campo mais tarde acompanhado de minha colega Izabela Amaral que 
fizera pesquisa ali e que me apresentou pessoas que já a conheciam e nela confiavam. Aos poucos ganhei alguma 
liberdade, ainda que informal, para realizar a pesquisa naquele espaço. No entanto a falta da formalização atrapalhou 
meu acesso, sobretudo a alguns funcionários dos setores administrativos. 
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idade clássica sobre a loucura de homens e mulheres vulgarizou-se no senso comum3. Tal hipótese 

se baseava em algumas observações gerais que me levaram a desconfiar de que, de fato, o saber 

médico da idade clássica no que concerne à loucura dos homens e das mulheres – e em especial das 

mulheres – disseminou-se na cultura popular, ao menos entre pessoas letradas. Para o presente 

estudo, no entanto, não procuro tentar relacionar explicativamente esses saberes (senso comum e 

saber médico da idade clássica), ainda que eu reconheça como notável o apelo popular – 

especialmente no que diz respeito ao humor, aos julgamentos negativos dos comportamentos 

femininos, à leitura psicológica leiga ou espontânea de pessoas e personagens – das ciências “psi” 

do século XIX e começo do século XX, sobretudo no que tange ao seu “exotismo” (por exemplo, a 

sexualidade infantil de Freud, os instrumentos de tratamento da histeria de Stinner, a iconografia 

fotográfica de Charcot). Ou seja, não pretendo com a pesquisa investigar minunciosamente tal 

suposta relação que para mim no momento não foi ainda devidamente estudada; mas, de maneira 

complementar ao objetivo principal da pesquisa, pretendo pontuar possíveis semelhanças e 

diferenças do saber médico antigo nas representações da loucura dos homens e das mulheres feitas 

no contexto em questão.  

O recorte de público escolhido deve-se, ainda, a uma segunda proposta de abordagem do 

tema, como as outras, também ainda germinal: ao pesquisar profissionais lotados em diferentes 

lugares no hospital, procuro avaliar como se dá a circulação de símbolos naquele local entre os 

diferentes agentes. Levando em conta a proposta de Geertz (2009), pude identificar que a 

construção e as trocas dos conceitos que os agentes desenvolvem a respeito da loucura de internas e 

internos implica no tráfico das formas simbólicas disponíveis em cada “grupo” de agentes, a partir 

do grau de contato e aproximação entre as diversas qualidades de profissão. O grau de aproximação 

dos agentes com os pacientes e, sobretudo, com outros “grupos” de agentes, por exemplo, os 

médicos – proximidade essa mediada pelos marcadores inscritos nos corpos de cada agente, ou pelo 

“estrato” a que pertencem –, revelou-se relevante na elaboração das representações que uns e outros 

fazem sobre a loucura de homens e de mulheres. 

Resumidamente, portanto, o objetivo desta pesquisa é sugerir possibilidades de investigar a 

construção das representações feitas sobre as loucuras de homens e mulheres em um mesmo espaço, 

                                                           

3Daí, portanto a preferência por interpelar inicialmente profissionais não médicos, posto que suponho que esse saber 
médico antigo, uma vez distinto do atual (como pontuarei adiante) provavelmente tenderia a não permear as 
representações feitas pelos profissionais médicos, ou se expressaria de maneira mais velada no contexto de pesquisa 
social. 
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levando em conta um amplo e complexo “tráfico de símbolos”, o qual provavelmente envolve 

diferentes apropriações de saberes médicos antigos e atuais, e que tem como fio condutor as 

trajetórias dos corpos dos agentes – e o quão próximos ou distantes são simbolicamente. A partir 

desse estudo, pude observar que algumas pessoas de determinados sexos e profissões, que circulam 

por determinados ambientes do hospital e convivem com determinados profissionais, significam 

diferentemente a loucura das mulheres e homens e de maneiras mais ou menos características.  

Mulheres e saúde mental no discurso médico ontem e hoje 

Nesta seção farei um breve apanhado de parte da literatura médica dos séculos XVIII e XIX 

sobre a saúde mental de mulheres e também uma ainda mais breve descrição de algumas 

preocupações epidemiológicas concernentes a esse tema para a psiquiatria contemporânea. Em 

ambos os casos abordo o contexto brasileiro.  

Concebe-se a partir do século XVIII a existência de dois modelos de sexo. Contraria à 

percepção herdada dos gregos, que alegavam haver apenas um sexo biológico e ao menos em duas 

possibilidades de gênero, essa nova representação da sexualidade humana, que emergiu na 

medicina, instituiu um uma diferença radical entre homens e mulheres (LAQUEUR, 2001 apud 

ROHDEN, 2003, p. 202). Tal diferença passa a ser considerada natural e imutável, e a reconhecida 

diferença entre os temperamentos de homens e mulheres passa a ser explicada pelo funcionamento 

de seu aparato orgânico nas teses das ciências da vida. Conforme constata Rohden (2003), essa 

ênfase na naturalidade estaria relacionada com grandes transformações econômicas e sociais 

ocorridas a partir do fim do século XVIII na Europa, como a industrialização e a urbanização, 

acontecimentos que eventualmente desencadearam no excepcional ingresso de mulheres no 

mercado de trabalho e no surgimento de movimentos de reivindicação de direitos. 

As teses de medicina escritas no século XIX no Rio de Janeiro investigadas pela 

pesquisadora evidenciavam que a principal qualidade de prescrição médica da época dedicada às 

mulheres é a de que “agissem como deveria agir uma mulher correta”. Afinal, se, por exemplo, 

trabalhassem ou estudassem, fatalmente adoeceriam. Não raramente tais relatos associavam 

diretamente os desvios de conduta moral da “boa mulher” com o prejuízo ao funcionamento de seu 

aparelho reprodutivo e decorrente efeito negativo sobre a mente. Temos como exemplo o trabalho 

João de Oliveira Fausto (1846) no qual o autor sustenta que: “é [...] muito importante que elas não 

se entreguem, durante o corrimento das regras, a trabalhos intelectuais e a estudos muito assíduos, 
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que estabelecendo uma super excitação cerebral, determinam uma desigual divisão das forças vitais, 

e fazem afluir o sangue para o cérebro” (p. 19 apud ROHDEN, 2007, p. 210). Outro exemplo são os 

Annaes de Medicina Brasiliense pesquisados por Oda & Dalgalarrondo (2000) que sustentam 

grande preocupação com o potencial dos atrativos vertiginosos das cidades (a música, a dança, o 

teatro) de excitar o apanágio do temperamento nervoso feminino. Recomendavam que quando uma 

mocinha se fragilizasse – o que era típico durante os momentos mais característicos de seu ciclo 

reprodutivo – ela deveria, entre sanguessugas ao pé, à vulva e ao ânus, afastar-se para o campo, 

tomar banhos frios, fazer dietas de vegetais e abster-se das reuniões, dos perfumes, de roupas 

apertadas e das paixões. 

Pesquisando relatos de jornais e registros hospitalares também escritos no século XIX, em 

Porto Alegre, Vasconcellos e Vasconcellos (2007) destacam que a imprensa daquela época 

associava as psicopatologias das mulheres em parte a abalos em sua condição familiar: a mãe que 

perdera um filho ou que sofrera transtornos durante a gravidez ou o parto, por exemplo. Os arquivos 

médicos estudados pelos mesmos autores, por outro lado, sugeriam uma relação entre a loucura e o 

aparelho reprodutor feminino. Venâncio (2004, p. 296 apud VASCONCELLOS & 

VASCONCELLOS, 2007, p. 1047), complementarmente, afirma: “O corpo feminino aparecia como 

mais permeável à histeria do que o organismo masculino, considerando-se inclusive sua maior 

predisposição em fases específicas como puberdade, gravidez e menopausa”. 

Passando ao largo de reflexões sobre a história das ciências, do desenvolvimento de 

tecnologia e de novas descobertas, e mesmo de questões sobre a ética do saber médico e fisiológico 

ao longo do tempo, pode-se afirmar que há características bastante distintas entre as ciências acerca 

da saúde mental da mulher feita hoje e a feita ao longo dos séculos XVIII, XIX e começo do século 

XX. A epidemiologia hodierna dos transtornos psiquiátricos da mulher mantém-se estreitamente 

referenciada nas fases de seus ciclos reprodutivos, porém, ao contrário da medicina da idade 

clássica, parece menos inclinada em buscar as explicações desses transtornos nas características 

fisiológicas de tais ciclos. No artigo de Andrade, Viana & Silveira (2006), as autoras sintetizam a 

epidemiologia dos transtornos psiquiátricos da mulher em duas categorias: os transtornos psíquicos 

gerais com ocorrência significativamente maior entre mulheres (transtornos depressivos, de 

ansiedade e alimentares) e os transtornos associados ao aparelho reprodutivo feminino (disformia 

pré-menstrual, transtornos associados ao puérpio, como maternity blues e depressão pós-parto, e 

transtornos mentais associados à permimenopausa e menopausa). O que mais chama atenção no 
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trabalho das autoras é que, ainda que a epidemiologia psiquiátrica da mulher se organize em 

categorias fundamentalmente relacionadas ao corpo feminino, a maior parte desses transtornos 

associados não encontram explicações de ordem fisiológica suficientes. Vejamos: 

Para o caso da depressão, revisões sistemáticas falharam em identificar associações entre 

fatores hormonais e taxas mais elevadas de depressão entre mulheres. Os transtornos de ansiedade 

parecem ocorrer com maior frequência em mulheres em parte por associação de uma maior 

vulnerabilidade biológica e em parte por sua maior susceptibilidade a eventos estressantes na 

infância e adolescência, que, associada à percepção de que seus comportamentos causam pouco 

impacto no ambiente, provocam um sentimento de descontrole e consequente desenvolvimento de 

padrões pessimistas desadaptativos de avaliação da realidade (ANDRADE, VIANA & SILVEIRA, 

2006, p. 47). Os transtornos no puérpio parecem ter seus maiores fatores de risco em história 

pregressa de depressão, presença de sintomas depressivos na gravidez e história familiar de 

transtornos do humor e de ansiedade. O risco de episódios psicóticos no pós-parto é mais elevado 

em mulheres que já tiveram manifestações puerperais e não puerperais de transtornos do humor. No 

caso dos transtornos associados à permimenopausa e a menopausa, os estudos mostram que não são 

os sintomas de perimenopausas que causam depressão, mas a presença prévia de depressão que 

mostra-se como fator de risco para o inicio mais precoce de sintomas perimenopausais. As autoras 

encerram o artigo sublinhando que um grande fator de risco para o desenvolvimento de transtornos 

psicopatológicos entre mulheres não é qualquer característica orgânica de seu corpo, mas 

experiências de violência (Idem, pp. 52-53). 

Algumas informações importantes sobre o hospital  

Algumas breves informações a respeito do hospital podem ser interessantes para melhor 

entendimento dos dados e de sua análise nesta pesquisa. O São Vicente de Paula é a única unidade 

de saúde de modelo manicomial (com internação de pacientes) no Distrito Federal. Está situado no 

fervilhante centro comercial de Taguatinga, de fronte a uma rua cujo intenso movimento é 

denunciado pelos pardais que fiscalizam a velocidade da via. O hospital possui um ambulatório que 

oferece atendimento psiquiátrico, psicológico, nutricional e de assistência social, todos voltados à 

população acometida por transtornos mentais, além de uma farmácia que distribui remédios para 

tratamento psiquiátrico. Talvez seu grande diferencial em relação a hospitais gerais seja mesmo a 

unidade de internação. 
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Através do pronto-socorro chegam os pacientes em crise. Eles então são contidos, sedados e 

recuperados, sendo que alguns permanecem internados até receber alta. O tempo máximo de 

internação é de quarenta e cinco dias4, podendo os pacientes ficarem por ainda mais tempo; até um 

ano, segundo me foi informado. Normalmente, internações por longos períodos acontecem em 

função do abandono do doente por parte da família. Neste caso, após o período de um ano de 

internação, o paciente é encaminhado para um albergue. Se a família for localizada pela direção do 

hospital, procura-se obter ordem judicial para que ela assuma as responsabilidades. Durante o 

período de internação, os pacientes passam por projetos terapêuticos, como oficinas de produção de 

arte e, antigamente, de preparo de alimentos para venda em uma cantina, mas que atualmente está 

fechada. Segundo Amaral (2009), esse projeto foi descontinuado porque a pressão para atender as 

encomendas atrapalhavam os fins terapêuticos do projeto por causar ansiedade aos pacientes.  

Por conseguinte, o serviço de internação no Hospital São Vicente de Paulo constitui a 

continuidade de um serviço de emergência, com objetivo de recuperar a saúde de pessoas em crise, 

não sendo o hospital, portanto, um “abrigo de inválidos”. Ademais, há a intensa circulação de 

pacientes muitos dos quais jamais se internaram, mas frequentam o hospital para serem atendidos 

no ambulatório e para sacarem medicamentos na farmácia. 

Redes de representações sociais da loucura de homens e mulheres 

Como mencionei acima, a maior parte do material empírico em que se baseia esse trabalho é 

composta por um total de vinte e três entrevistas, sendo algumas feitas no interior e outras nas 

redondezas do hospital. Com o intuito de dar um suporte quantitativo à pesquisa qualitativa e em 

consonância com a proposta de Mitchell (1987, p. 89), optei por uma fazer abordagem categorizada 

dessas entrevistas e por condensar suas informações de tal modo que, eventualmente, as possíveis 

regularidades que se possam inferir delas se apresentem de maneira mais facilmente discernível. 

1) O que leva uma pessoa a adoecer e se tratar em um hospital psiquiátrico? 

Nenhum dos entrevistados hesitou em dizer que as circunstâncias são variadas e que quase 

todas são relacionadas aos flagelos da vida, sejam eles relacionados a desilusões afetivas ou a 

                                                           
4 Período superior ao dos CAPs – unidades de saúde mental que vêm substituindo os manicômios e que não toleram 
internações que ultrapassem oito dias 
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dificuldades socioeconômicas. Ou seja, nenhum dos entrevistados limitou a questão das doenças 

mentais à fisiologia da pessoa doente, sempre atribuindo suas causas a condicionantes sociais. 

Um dos condicionantes comentados foi o sofrimento afetivo, como problemas conjugais, 

perda de pessoas queridas e abandono. Tal questão foi comentada por quase todos os funcionários 

do hospital (de ambos os sexos), à exceção de uma das profissionais do setor administrativo e de 

uma funcionária da limpeza, e apenas por eles. Ou seja, nenhum dos comerciantes ambulantes que 

trabalham em frente ao hospital tocou no tema.  

 De maneira parecida, a questão das drogas foi comentada apenas pelos funcionários da 

instituição, de ambos os sexos e por quase todos eles, à exceção da profissional de comunicação 

social, que não tocou no tema. Curiosamente, uma das profissionais do setor administrativo, que 

trabalha no hospital há quinze anos, citou a questão do uso de drogas, afirmando que aquela 

instituição não mais atendia a esse público. A entrevistada afirmou que os usuários de drogas que 

chegam ao hospital pelo serviço de emergência são pronto-atendidos e encaminhados a outras 

instituições, informação divergente do que me foi noticiado pela chefa de enfermagem. Esta 

comentou que, apesar do objetivo do hospital ser tratar de doenças psiquiátricas de ordem orgânica, 

como esquizofrenia e transtorno bipolar, lá eles recebiam e atendiam também usuários de drogas, e 

não apenas na recuperação emergencial, mas em todos os projetos terapêuticos e de ressocialização 

oferecidos pelo hospital. Outra questão curiosa é que, à exceção de uma enfermeira, todos os  meus 

interlocutores que mencionaram a questão do sofrimento psíquico como consequência do uso de 

drogas não a relacionaram com o que tange às “dificuldades da vida”. Ou seja, a drogadição e os 

problemas psicopatológicos decorrentes dela não apareceram na fala dessas pessoas como uma 

consequência de um sofrimento social, econômico ou afetivo.  

Nenhum dos comerciantes que trabalham em frente ao hospital comentou a questão do uso 

de drogas. Todos (de ambos os sexos) responderam a pergunta afirmando que as causas que levam 

uma pessoa a padecer de uma doença mental se referem a questões socioeconômicas, como estresse, 

prejuízos e frustrações com dificuldades financeiras e de trabalho. Tal opinião foi compartilhada 

também por uma funcionária da limpeza. É relevante observar que o referido grupo constitui 

justamente a parcela provavelmente mais pobre dentre os pesquisados. Uma enfermeira também 

deu muita ênfase à questão socioeconômica para a depressão, sublinhando, sobretudo, a questão de 

migrantes que malograram construir suas vidas no Distrito Federal. 
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Poucos entrevistados comentaram as psicopatologias genéticas, sendo que os que fizeram, 

ou trabalham na enfermagem, ou no setor administrativo (ambulatório e orientação a estagiários e 

residentes) e provavelmente têm um contato, não só com a própria literatura médica (no caso da 

enfermeira), quanto como os médicos e outros profissionais da saúde (no caso dos funcionários do 

setor administrativo).  

A questão da religião foi comentada por funcionárias do setor administrativo e por uma das 

ambulantes, embora tenham sido comentadas de maneiras diferentes: uma das funcionárias se 

referiu à questão religiosa como causa para o adoecimento mental enquanto mal causado por 

espíritos ruins. A comerciante e a outra funcionária comentaram que a própria vivência da 

religiosidade “mexe” com a cabeça das pessoas de maneira que algumas não lidam bem com suas 

questões e então surtam. Para a comerciante, assim como para os outros comerciantes que, como 

ela, afirmaram que o padecimento psicopatológico é consequência de dificuldades financeiras, as 

pessoas adoecem por não saberem lidar com os problemas da vida, ou (no caso religioso) por serem 

muito facilmente influenciáveis; ou ainda, nas palavras de um dos ambulantes, “por terem a cabeça 

fraca de nascença”. 

A ocorrência da depressão pós-parto também foi constantemente mencionada, 

exclusivamente pelos trabalhadores do hospital, de ambos os sexos, e, assim como as drogas, não 

foi comentada como uma questão de dimensão social. Ao contrário, uma das funcionárias 

administrativas relacionou a depressão pós-parto a um possível efeito da anestesia, enquanto uma 

enfermeira chegou a colocar questões do puérpio como uma das causas desse sofrimento, revelando 

uma possível relação fisiológica entre as modificações do corpo da mulher nesse período com o 

padecimento psicopatológico. Essa impressão não consoa com a literatura psiquiátrica atual 

analisada acima, no entanto convém observar que não se pode afirmar o quanto as práticas de saúde 

são simetricamente coerentes com sua literatura. 

Uma das funcionárias do setor administrativo comentou, ainda, que imagina que para a 

maioria das psicopatologias haja alguma predeterminação genética, mas que elementos da 

modernidade, como uma alimentação ruim e o excesso de informações e novidades com que as 

pessoas têm que lidar (e o pouco tempo que têm para isso), levam ao enfraquecimento do corpo e a 

uma maior vulnerabilidade ao acometimento de doenças mentais. 
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2) Os motivos que levam um homem e uma mulher a adoecerem são os mesmos? 

Os comentários feitos a respeito de questões econômicas, religiosas e genéticas (no caso, me 

refiro às doenças propriamente fisiológicas) não revelaram recorte de gênero. Não obstante, na fala 

dos entrevistados, o sofrimento afetivo e uso de drogas pareceram ter seu próprio “grupo de risco”, 

ainda que não exclusivo. O uso de drogas atinge majoritariamente os homens, enquanto o 

sofrimento afetivo é uma causa maior de padecimento psicopatológico entre as mulheres. Essa 

argumentação teve destaque, sobretudo, na fala de dois profissionais homens: um funcionário do 

setor de pronto-socorro e um segurança, que no dia em que foi entrevistado cumpria expediente no 

mesmo setor. 

3) Fugas e estórias 

Antes de iniciar as entrevistas no interior do hospital, conversei com pessoas que trabalham, 

moram e estudam em suas redondezas. Perguntei-lhes sobre estórias que conheciam sobre o hospital 

e, sobretudo, sobre as fugas de pacientes internados. Das vezes que perguntei sobre a 

predominância do sexo dos pacientes que fugiram, a maioria das respostas remetiam a fuga de 

mulheres (quando não a “ambos os sexos”, que de fato, foi a resposta mais mencionada), e a 

justificativa imaginada era justamente o próprio temperamento feminino que, louco ou sóbrio, é 

mais “agitado”. É curioso que apenas uma pessoa (uma mulher) tenha dito que há mais fugas de 

homens, uma vez que as duas estórias mais recorrentemente comentadas por esses entrevistados (e 

também pelos entrevistados que circulam dentro do hospital) – qual sejam, o suicídio de um 

paciente que se lançou do alto de uma torre de telefonia, e o matricídio cometido por outro paciente 

–, tenham como protagonistas homens. 

4) Agitação e violência 

Mais do que a diferença entre as causas do sofrimento psíquico entre homens e mulheres, 

alguns dos entrevistados destacaram a diferença do comportamento dos pacientes internados no 

hospital. O comportamento lascivo das mulheres foi comentado por dois seguranças e um dos 

funcionários do setor administrativo, e também pela profissional de comunicação social. Eles 

mencionaram provocações sexuais recorrentes, nudez e mesmo tentativa de assédio, relatos também 

encontrados na pesquisa de Amaral (2009). Ao perguntar se não havia também um comportamento 
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semelhante por parte dos homens, a resposta que tive foi a de que, de maneira geral, isso não 

acontecia. Apenas a profissional de comunicação social mencionou que, certa vez, uma colega fora 

assediada por um dos pacientes, mas que o assédio se deu às escondidas. Por outro lado, os 

comentários feitos a respeito do comportamento impudico das mulheres sublinhavam a maneira 

explícita como aconteciam. Quando perguntados a respeito de sua opinião a respeito de por que as 

mulheres agiam daquele jeito e os homens não, meus entrevistados homens disseram que as 

mulheres ali eram mais agitadas porque as mulheres no geral o são assim mesmo, mais 

descontroladas ou “histéricas”. Um segurança comentou, ainda, que havia no hospital uma 

“deficiência sexual” na ala feminina: as mulheres necessitavam de mais atenção e, em seu surto, 

comportavam-se de maneira efusivamente sensual. Comentou ainda que era comum as pacientes 

terem alta e logo reaparecerem grávidas, não de parceiros fixos, mas de “um homem qualquer que 

encontrassem na rua”. Quando questionado se nada parecido acontecia na ala masculina, o 

entrevistado disse que nunca tinha ouvido falar do caso em que um paciente teria “saído do hospital 

e cometido estupro”.  

Em algumas entrevistas – com a profissional de comunicação social, um dos seguranças, um 

funcionário do setor de emergência, e uma funcionária do setor administrativo – tive a oportunidade 

também de falar sobre violência. Para os entrevistados homens, de maneira geral, os homens são 

mais pacíficos. Para eles, as brigas entre os pacientes ocorriam, sobretudo, na ala feminina. Para as 

entrevistadas mulheres, no entanto, apesar de as pacientes mulheres serem mais agitadas, 

provocadoras e insultarem mais, os homens são mais violentos, especialmente para com aos 

profissionais do hospital. Além do assédio sexual, a profissional de comunicação social mencionou 

eventos de agressão súbita a funcionários por parte de pacientes aparentemente serenos. Uma 

funcionária (a que afirmou não haver usuários de drogas atendidos pelo hospital, mesmo 

trabalhando ali por um longo tempo), relatou casos de violência que sofreu nas alas de internação, 

sobretudo na ala masculina e quando solicitada pela chefa de enfermagem a me acompanhar e me 

apresentar as dependências do hospital, ela se recusou a me levar às alas de internação, alegando 

insegurança. 
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Mais conclusões 

1) A loucura construída de maneira distinta por distintos grupos de agentes 

A partir dos dados coletados para esta pesquisa exploratória, pode-se sugerir que há 

categorias de representação da loucura generalizadas pelas pessoas que circulam pelo hospital e que 

outras que são mais características de alguns grupos de funcionários. Questões socioeconômicas, 

por exemplo, foram destacadas pelos agentes mais pobres e mais distantes dos grupos centrais de 

saber médico do hospital. Na instituição, os serviços de segurança, limpeza e portaria são rotativos. 

Todos esses funcionários têm acesso a todos os espaços do hospital. Não obstante, mesmo para uma 

profissional de limpeza que convive há trinta e cinco anos com diversos profissionais e pacientes, e 

mesmo para muitos dos vendedores que trabalham desde longa data logo em frente aos muros do 

hospital, a representação que fazem do adoecimento psiquiátrico parece remeter antes ao que 

entendem sobre o sofrimento psíquico próprio de sua comunidade, sobretudo no que se refere ao 

padecimento psicopatológico como consequência de um despreparo para as dificuldades da vida. 

Dentre esses entrevistados, os que levantaram exemplos para justificar sua concepção de 

enlouquecimento, mencionaram conhecidos e familiares, não os pacientes do hospital. Dessa forma, 

pode-se sugerir que a maneira tão diferenciada como essas pessoas elaboram sobre a loucura, 

quando comparada com a dos demais funcionários, possa estar relacionada a uma distância 

simbólica entre eles e outros funcionários de hospital, não obstante sua proximidade e convivência. 

Suponho que seja insuficiente justificar tal diferença alegando apenas questões relativas, por 

exemplo, à escolaridade, posto que provavelmente alguns funcionários como os seguranças 

provavelmente não possuem um grau de escolaridade muito distinto e, não obstante, elaboram sobre 

a loucura de maneira mais afim com o saber médico e com outros profissionais do hospital. 

2) A loucura significada de maneira distinta quando acomete a homens e a mulheres 

A diferença entre as representações sobre a loucura dos homens e das mulheres feitas por 

meus interlocutores me levou a outra reflexão interessante. Percebe-se na literatura médica do 

século XIX uma recorrente culpabilização da conduta feminina por seu sofrimento mental, 

enquanto o homem acometido pela loucura seria golpeado pelo infortúnio. Embora a loucura 

noticiada na idade clássica também mencionasse a infelicidade das mulheres que perdiam sua 

sanidade ao se defrontarem com o cruciato da perda familiar, a  literatura médica normativa sobre a 
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saúde mental feminina sustentava que o enlouquecimento das mulheres seria consequência de seu 

comportamento estouvado. Por outro lado, o enlouquecimento de homens noticiado pelos jornais 

pesquisados por Vasconcellos & Vasconcellos (2007) remetiam, sobretudo, a frustração de não 

conseguirem assumir seu papel patriarcal devido, por exemplo, a uma falência nos negócios. A 

percepção das pessoas que entrevistei em campo parece ir no sentido inverso a essa lógica: para 

meus interlocutores, de maneira geral, as mulheres enlouquecem por não resistirem aos infortúnios 

da vida; os homens por se aventurarem de maneira condenável no uso de drogas. 

Há certamente ainda uma falta quantitativa de dados que ajude a sustentar uma conclusão 

como esta. No entanto, é muito evidente na fala dos meus interlocutores um forte contraste de 

proporções: de maneira geral, os homens parecem mais suscetíveis a padecer de sofrimento 

psíquico em consequência do uso de drogas, enquanto as mulheres estariam mais sujeitas que os 

homens a desenvolverem uma psicopatologia após experiências de sofrimento afetivo. Assim 

sendo, me parece que a representação feita sobre a causa da loucura de homens e mulheres se em 

inverte em relação à lógica elaborada ao longo do século XIX: o homem  passa a ser 

tendencialmente mais culpado por sua loucura, enquanto a mulher parece mais sujeita a ser vítima. 

Isso remete a uma possível questão relacionada ao controle pelo próprio corpo. Pude 

observar que, de maneira semelhante à idade clássica, a loucura parece estar prevista no script5 do 

corpo feminino. Sua susceptibilidade a adoecer devido a fatores ambientais remete a uma 

fragilidade de seu corpo, a ausência (ou presença) de uma característica que lhe torna mais 

vulnerável ao padecimento. Padecer de uma doença da mente depende menos de sua própria 

agência e mais da agência do ambiente que a circunda. Ademais, os comportamentos da mulher 

louca são mais coerentes com os da mulher sã. No surto, a mulher parece apenas exaltar seu 

temperamento. Já o homem, quando acometido por uma doença psicótica parece tornar-se mais 

imprevisível. Como me disse uma profissional de enfermagem: “quanto se trabalha com psiquiatria, 

se percebe que a mulher é mais emotiva. Faz ‘mulheragens’ com o coração”. 

 

 

                                                           

5 Uso o termo script à maneira como é elaborado por Latour (2001). 
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Consideração final: a abordagem da questão de gênero em um estudo como este 

Em se tratando de um estudo que se propõe a sugerir caminhos possíveis a serem 

pesquisados na investigação das diferentes representações sobre a loucura em um mesmo espaço, 

acredito ser importante levantar uma crítica a respeito da maneira como nele abordei as categorias 

de gênero. Enquanto uma categoria analítica para antropologia, o conceito de gênero é um 

instrumento a priori esvaziado de conteúdo sócio-histórico conveniente no estudo das 

representações feitas sobre os corpos marcados por sexo em diferentes realidades, sem que, de 

antemão, se atribuam, em diferentes contextos, características e valores de uma determinada 

cultura6. Tomado dessa maneira, portanto, o uso desse conceito é conveniente na investigação de 

como podem ser significativas as diferenças das representações desses corpos, levando-se em conta 

que, como sustenta Errington (1990, p. 33), elas não são uniformes nem mesmo dentro de uma 

mesma cultura. Isso se deve ao fato de que, permeando as categorias que simbolizam gênero e sexo, 

perpassam uma série de outros marcadores sociais (como sexualidades, raças, etnias, capitais, etc.) 

que são decisivos na maneira como diferentes pessoas vão elaborar conceitos como feminilidade e 

masculinidade.  

Portanto, para um enriquecimento do que foi introduzido neste estudo, convém que seja 

investigada de maneira minuciosa também a diversidade de representações que os agentes fazem 

sobre os corpos marcados por sexo. Considero esse desenvolvimento fundamental para uma 

tentativa de se compreender de maneira mais sofisticada como as pessoas atribuem significado às 

loucuras. 
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