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RESUMO 

 
O projeto de pesquisa ora apresentado tem como temática central a história da             

sexualidade, em específico, a sexualidade feminina. O estudo proposto parte 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, o Manual 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 brasileira. Nesse sentido o estudo pretende responder as seguintes          

indagações: Quem era a mulher analisada no caso clínico exposto no compêndio            

médico? Quais as prerrogativas da medicina psiquiatria em relação ao caso em            

questão? Quais as questões ideológicas expressas no trabalho e legado de Antônio            

Carlos Pacheco e Silva? O que a medicina psiquiátrica propunha em relação à             

sexualidade feminina nos anos 30 e 40 e como essas mesmas questões são tratas              

nos dias atuais? Para o desenvolvimento da pesquisa o estudo terá como ponto de              

partida o referido manual e utilizará como método o estudo de caso.  

 

Palavras-Chave: Historia da Saúde; História da Psiquiatria; História das Mulheres. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA, COM SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA 
FUNDAMENTAL 

 

Em 27 de setembro de 1939 o ilustre médico psiquiatra e professor da             

Universidade de São Paulo Antônio Carlos Pacheco e Silva descreve em um relato             

clinico, um caso identificado como "Caso 28 - Homossexualismo feminino", em um            

dos compêndios de psiquiatria clinica e forense mais utilizado à época, tanto por             

médicos, quanto por advogados. O mesmo livro, que serviu de base para diversos             

estudos no processo de desenvolvimento da identidade psiquiátrica no Estado de           

São Paulo e no Brasil, nas décadas de 1930 e 1940, permite considerar que o tema                

não era ignorado pela medicina e pelo direito, ao contrário, constituía-se em uma             

das grandes preocupações dos ‘doutores’, pois avaliado como delito, anomalia,          

desvio de conduta moral e biológico que comprometeria o desenvolvimento social           

almejado para a nascente República. 

O referido "Caso 28" descreve fragmentos da história de uma paciente           

chamada e descrita como "E.R., preta, brasileira, solteira, conta presentemente vinte           

e cinco anos de idade e exerce a profissão de cozinheira." (PACHECO e SILVA,              

1945, p.453). O médico informava, ainda, que por vontade própria buscou ajuda no             

Ambulatório Clinico, da Clínica de Psiquiatria da Universidade e São Paulo, na            

perspectiva de compreender sua “condição”. E.R. usava vestimentas masculinas e          

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

“coerção física” como descrito pelo médico. Diagnosticada, após diversos exames          

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

intersexualidade”, E.R. apresentava manifestações sexuais, de acordo com o exame          
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clinico, relativas ao instinto homossexual e bissexual ampliado pelo travestismo. 

O caso que move a construção do presente projeto apresenta-se de interesse            

para a história da sexualidade, logo, evidencia uma perspectiva de análise           

interdisciplinar ao conciliar o estudo de um tema valioso para áreas distintas do             

conhecimento, para o presente estudo, Medicina, Direito e História. Conforme          

apontam diferentes índices, a sexualidade provoca no Brasil inúmeras mortes,          

encarceramentos, além de gerar comportamentos intolerantes e excludentes, que         

vulnerabilizam as pessoas, sobretudo, mulheres (GALLEGUILOS; FERREIRINHO;       

SOUZA CAMPOS, 2014). 

Por esse viés, pretende-se problematizar as invisibilidades da        

homossexualidade feminina ou lesbiandade no período em que o caso clínico foi            

escrito, bem como refletir sobre as permanências e rupturas do discurso           

médico-jurídico frente aos desafios contemporâneos para a inclusão e construção de           

uma cidadania e identidade lésbica brasileira (OLIVEIRA, 2012; OLIVEIRA, 2015). 

A presente pesquisa busca compreender como a saúde pública no contexto           

acima descrito atravessava os discursos médico e jurídico, como classificava e           

reprimia comportamentos chamados anormais, relativos ao gênero feminino e suas          

opções sexuais, mais precisamente, em relação ao lesbianismo; tema este que,           

apesar da existência crescente de estudos sobre o homossexualismo, destacam o           

universo masculino, assim, de certa forma, evidencia uma lacuna na historiografia           

brasileira. 

Segundo bibliografias estudadas podemos observar que a partir das décadas          

de 1920 e 1930, devido a vários fatores, dentre eles, se não a principal, uma               
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preocupação de cunho político e econômico em construir um modelo de país com             

características européias e americanas. O discurso médico-jurídico implicava        

constitucionalmente na formação dessa sociedade almejada. A idéia de ser como as            

grandes potências mundiais deveria ser incutida na cultura e comportamento social           

dos brasileiros. Juridicamente o país precisava de bases conceituais, científicas,          

para fundamentar o discurso normatizante. Nesse sentido, pretendemos estudar o          

discurso médico-jurídico como uma das bases para esta legitimidade proposta.  

Dentre a bibliografia que pretendemos usar evidenciamos os estudos de          

discurso e comportamento propostos na obra de Michel Foucault (1987; 2001; 2014)            

e os ditos problemas de gênero, feminismo e subversões de identidade, que            

permeiam a obra de Judith Butler (2016). Os autores permitem fundamentar           

conceitualmente o referido estudo do caso de E.R., que para os padrões de             

comportamento da época poderia ser representado como próprio de uma          

subversiva, mesmo que a mesma, nos relatos clínicos, não seja tratada como se             

tivesse esta consciência de subversão.  

Outro ponto a ser destacado e estudado em nossa pesquisa será a diferença             

de tratamento entre homossexuais negros de baixa renda. Pretendemos nos          

fundamentar nas obras de Lília Schwarcz (1993; 2013) que produziu estudos acerca            

dos negros no Brasil. Dentre os artigos estudados encontramos variadas          

proposições sobre a temática, desde o estudo do comportamento e mudanças no            

tratamento das mulheres no país (OLIVEIRA, 2015), como artigos que tratam das            

bases jurídicas sobre a temática:  

Não era por acaso, portanto, que em processos crime envolvendo mulheres           
e meninas trabalhadoras, o estigma de “desonestas” por andarem sós às           
ruas, ainda que precisassem fazê-lo por ordem dos próprios patrões ou pela            
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necessidade de ir e vir do trabalho, lhes fosse aplicado pelos advogados            
dos réus. Na realidade, o que se esperava delas, era que reconhecessem o             
“seu lugar” na sociedade, sob o risco de, paradoxalmente, se transformarem           
em responsáveis pelos abusos sexuais que viessem a sofrer. Se a prática            
da Justiça promovia o completo desnivelamento entre homens e mulheres          
perante a lei, para que estas fossem dignas da “proteção”, isto é, para que              
se tornassem cidadãs, tornava-se necessário o seu enquadramento numa         
identidade feminina específica, configurada na imagem da mulher frágil,         
ingênua e passiva, vinculada quase exclusivamente ao âmbito da vida          
privada. No nível do discurso de Viveiros de Castro, era exatamente essa a             
condição que diferenciava a mulher “civilizada” das que viviam nos limites           
da “barbárie” que,trabalhando para sustentar o homem, acabavam por se          
degradar na promiscuidade sexual. (MARTINS JUNIOR, 2016. p. 2696) 

 

A citação destaca como a ciência operava classificando binária e rigidamente           

os gêneros masculino e feminino - como a ideologia conservadora expressa na obra             

de Antonio Carlos Pacheco e Silva - permitindo considerar como de interesse para o              

estudo não só a posição ideológica do médico, mas o momento histórico de             

transição de uma política centrada na agricultura cafeeira para uma São Paulo            

industrial, os impactos destas políticas nas concepções psiquiátricas da época.          

Compreender o sistema de pensamento que fora construído pela classe médica           

paulista e brasileira é o interesse da pesquisa ora proposta. (ASSUMPÇÃO JUNIOR,            

2003). 

Diante do exposto, o que se pretende é investigar os atores sociais deste             

relato, vale dizer, a paciente E.R, sua vida e particularidades e o médico que              

estudou o caso clínico, Antônio Carlos Pacheco e Silva, pois sua atuação não             

somente o evidencia como importante médico e cientista, mas como intelectual           

influente e participante do momento histórico brasileiro. Deste modo, pretende-se          

contextualizar a construção discursiva médico-forense em São Paulo e no Brasil nas            

décadas de 1930 e 1940.  

Perscrutar a vida de E. R. e a obra de Antonio Carlos Pacheco e Silva,               
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identificar os discursos produzidos pelo autor, contribuirá para o entendimento da           

história da saúde, da sexualidade e das mulheres no Brasil. Nesse sentido, cabe             

destacar, a perspectiva desse estudo se insere nas propostas do Grupo de Pesquisa             

Ciência, Saúde, Gênero e Sentimento – CISGES/UNISA/CNPq.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 
 

A presente pesquisa pretende analisar a produção intelectual de Antonio          

Carlos Pacheco e Silva em torno da sexualidade feminina e caracterizá-la a partir de              

um caso de homossexualismo feminino - o caso de E.R. - publicado no Manual de               

Psiquiatria Clínica e Forense, de sua autoria. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

● Realizar um levantamento da produção intelectual de Antonio Carlos Pacheco          

e Silva no que se refere à sexualidade feminina por intermédio da pesquisa             

bibliográfica online e acervos de bibliotecas universitárias de São Paulo, bem           

como as questões ideológicas expressas pelo discurso do médico em relevo; 

 

● Analisar o material documental exposto no Manual de Psiquiatria Clínica e           

Forense que compreende a fonte primária do estudo ora proposto em relação            

à história da saúde, da sexualidade e das mulheres no Brasil no contexto das              

décadas de 1930 e 1940, bem como avançar na busca por novas evidências             
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sobre o caso analisado pelo médico neste contexto histórico; 

 

● Caracterizar como a historiografia avaliava a questão da homossexualidade         

feminina no contexto em proposição e as interpretações atuais sobre o tema            

do lesbianismo no Brasil. 

 

3 PLANO DE TRABALHO  
 

Para o planejamento do trabalho, foram distribuídas tarefas a partir de um            

cronograma mensal, para atingir os objetivos da pesquisa abordada. De todo modo,            

as atividades de pesquisa compreendem três eixos, a saber:  

 

● O primeiro voltado para o mapeamento e análise da documentação em           

acervos, bibliotecas, museus e bancos de dados que preservam a memória histórica            

da saúde via produção bibliográfica de Antonio Carlos Pacheco e Silva; 

 

● O segundo eixo pretende contextualizar os achados a partir da análise do            

tema sexualidade no âmbito da saúde, psiquiatria e história das mulheres           

problematizando-as em relação á historiografia existente; 

 

● No terceiro eixo, a pesquisa terá como foco a redação do relatório final de              

pesquisa, pautado na produção do texto científico a partir das normas preconizadas            

pela UNISA, bem como o encaminhamento de artigo para publicação e a            
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apresentação dos resultados em evento de natureza científica. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Cronograma 
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específica 

x x X X X X X X X X  
 

Fichamento 
das 

referencias   x x X X X X X X X  

 

Levantamento 
documental 
nos arquivos 

  x X X X X X X   
 

Análise das 
fontes 

primárias 

   X X X X X X   
 

Participação 
em eventos 
científicos 

   X     X   
 

Escrita de 
artigo 

   X X X       

Apresentação 
do Projeto 

GP/CISGES 

 X      X    
 

Entrega de 
relatórios 

(parcial e final) 
   X       X 
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 

O material documental existente sobre o caso de homossexualidade feminina          

que possibilitou a construção desse projeto de pesquisa encontra-se preservado no           

Museu Histórico de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São            

Paulo, em específico, no Manual de Psiquiatria Clinica e Forense, com indicado.            

Todavia, a proposta visa ampliar a investigação na busca de novos documentos em             

torno do caso de E.R. por intermédio de consultas junto a acervos públicos como o               

Arquivo do Estado de São Paulo. 

Além do exame clínico publicado no compêndio médico-forense, a pesquisa          

tem como fonte duas fotografias que são anexadas ao exame, nas quais E.R.             

encontra-se vestida de homem e mulher respectivamente. Tais imagens fotográficas          

também constituem fonte para a presente pesquisa.  

Como método de pesquisa, utilizaremos o Estudo de Caso. De acordo com a             

bibliografia existente sobre esse recurso metodológico é possível considerar que tal           

metodologia consiste em estudar uma unidade, bem delimitada e contextualizada,          

com a preocupação de não analisar apenas o caso em si, como algo à parte, mas o                 

que ele representa dentro do todo e a partir daí entender as relações deste caso               

com o Macro, levantando problematizações acerca deste caso e tentando          

responde-las, podemos levantar quantitativamente ou qualitativamente se as        

práticas ocorridas neste caso se repetem na sociedade ou se são um caso isolado.              
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(VENTURA,  2011) 

A metodologia desses estudos deve, em sendo o estudo de fatos humanos,            

não se apoiar em juízo de valor, devendo evitar deformações provocadas pelas            

simpatias ou antipatias. Assim, esses juízos devem ser evitados nas análises de            

casos que o pesquisador projete suas valorações, mas permita que as fontes as             

signifiquem. Vale dizer, no caso, o alerta metodológico implica considerar que a            

pesquisa deve se apoiar nos conceitos que norteiam o estudo, evitando, assim,            

interpretações parciais tanto em relação à paciente do chamado "caso 28”, quanto            

da ilustre figura de Antonio Carlos Pacheco e Silva. 

  

 

5 FORMA DE ANÁLISE E RESULTADO 
 

A forma de análise dos resultados será a interpretação dos documentos a            

respeito do “Caso 28” publicado no compêndio que serve de base para o presente              

projeto de pesquisa, o qual será estudado em consonância com o levantamento            

bibliográfico, conectando ambos para compreender e identificar fatores importantes         

da época como definido por teorias e metodologias que caracterizam o campo            

interdisciplinar. 

Através da vinculação com outros campos do saber, a História vem se            

enriquecendo nas últimas décadas e ganhando visibilidade na medida em que insere            

novas abordagens a produções já desenvolvidas e ao mesmo tempo busca novos            
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objetos a serem analisados. O uso da interdisciplinaridade, portanto, se faz útil ao             

passo que amplia os horizontes do pesquisador e enriquece o âmbito acadêmico,            

pois faz com que os saberes dialoguem e não se excluam em suas teorias. 
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