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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como principal fonte o livro Hospício é Deus, de autoria da escritora 

Maura Lopes Cançado. Publicado em 1965, o diário foi redigido durante a internação da 

autora no hospital psiquiátrico Gustavo Riedel, entre os anos de 1959 e 1960. Percebe-se, na 

escrita da autora, que a própria desenha uma imagem de si mesma através da sua história de 

vida e do seu asilamento, do estar entre as paredes do manicômio, de como se passa suas 

relações com as pessoas no interior do hospital e de seus próprios pensamentos e ambições, 

perguntando-se frequentemente: “Como é ser uma mulher louca?”. Essa pesquisa, portanto, 

explora as seguintes problematizações: de que forma se constrói a sua subjetividade no 

espaço asilar? Há, na produção desta subjetividade, formas de resistência às relações de 

poder e normalização dentro deste espaço? Como elas se dão? O estudo procura responder 

a essas questões sobre a construção da subjetividade no espaço manicomial por meio do 

tema da loucura e da sexualidade e é partir destas categorias que se desevolvem os capítulos 

deste trabalho. Por fim, é também importante pensar a “escritora” Maura e a questão da 

escrita. Afinal, a construção da subjetividade de Maura está intrinsicamente ligada a esse 

elemento, a escrita revela-se como o grande espaço da construção da subjetividade da autora, 

bem como encarado como uma espécie da espaço de liberdade.  Este trabalho, 

acompanhando a crítica feminista contemporânea, entende que um dos aspectos mais 

subversivos do feminismo é, além de delatar as injustiças sociais que foram e são cometidas 

contra as mulheres durante a História, contestar e romper com o sistema de representações 

dominantes, ou seja, masculinas.  

 

Palavras-chave: Maura Lopes Cançado; Hospício é Deus; Escrita e Subjetividade. 
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ABSTRACT 

 

This research has as its leading source the book Hospício é Deus, authored by the writer 

Maura Lopes Cançado. Published in 1965, the diary was written during the author's hospi-

talization at the psychiatric hospital Gustavo Riedel, between 1959 and 1960. It can be per-

cieved in the author's writing that she draws an image of herself through the teling about her 

history of life and its isolation, of being among the walls of the insane asylum, of her rela-

tions with the people inside the hospital and of her own thoughts and ambitions, often asking 

herself, "What's it like being a mad woman?" This research, therefore, explores the following 

problematizations: in what way is it constructed its subjectivity in asylum space? Are there, 

in the production of this subjectivity, forms of resistance to the relations of power and nor-

malization within this space? How do they develop? The study seeks to answer these ques-

tions about the construction of subjectivity in the manicomial space through the theme of 

madness and sexuality and it is from these categories that the chapters of this work are de-

veloped. Finally, it is also important to think of the "writer" Maura and the question of writ-

ing. After all, the construction of Maura's subjectivity is intrinsically linked to this element, 

writing reveals itself as the great space of construction of the author's subjectivity, as well 

as regarded as a kind of space of freedom. This work, in keeping with the contemporary 

feminist critique, understands that one of the most subversive aspects of feminism is, beyond 

the denounce of the social injustices that have been and still are committed against women 

during history, also the challenge and break with the system of dominant representations, in 

other words, the male ones. 

 

Keywords: Maura Lopes Cançado; Hospício é Deus; Writing and Subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho monográfico pretende explorar os processos de subjetivação de 

Maura Lopes Cançado, bem como as transversalidades entre os temas da loucura, do gênero 

e da sexualidade, através da sua principal obra, o livro Hospício é Deus1, redigido em forma 

de diário, entre os anos 1959 e 1960, durante internação no Hospital Gustavo Riedel. 

Maura nasceu em 1930, no interior de Minas Gerais. Criada na fazenda, cresceu em 

um ambiente de uma família tradicional, católica e conservadora; passou boa parte de sua 

vida internada em instituições psiquiátricas, muitas destas vezes por internamento voluntário 

- caso da primeira internação, em 1949, na Casa de Saúde Santa Maria em Belo Horizonte - 

e da internação no Hospital Gustavo Riedel, em 1959, na qual escreveu seu diário em sua 

segunda passagem por lá. Após a publicação de seu diário (1965), de seu livro de crônicas, 

Sofredor do Ver (1968), e posterior ao incidente no qual matou uma interna do hospital onde 

se encontrava em 1972, Maura continuou seguindo internada até o fim de sua vida, em 1993. 

Nunca mais publicou ou escreveu nada2. 

Há, ao meu ver, uma enorme potencialidade na escrita autobiográfica de Maura 

Lopes Cançado. Mais do que um testemunho do viver em um hospital psiquiátrico, há a 

narrativa de uma mulher que se constrói através da sua experiência na sua escrita de maneira 

muito peculiar e que demonstra a importância de se pensar a formação das subjetividades no 

interior dessa instituição. O diário de Maura nos traz outras perspectivas possíveis de dentro 

de uma realidade praticamente inacessível a nós, a dimensão subjetiva dessa realidade, e que 

se mostra muito mais plural do que podemos imaginar: “A marca do seu diário é a forma 

como descreve ao mesmo tempo a pobreza do cotidiano e a riqueza de seu mundo 

subjetivo”3. Ademais, durante a época de escrita do diário, as instituições psiquiátricas no 

Brasil passavam por um momento transicional, caracterizado por uma tentativa de 

humanização dos tratamentos psiquiátricos, mas que, no entanto, ainda contavam com 

tratamentos agressivos e ortodoxos, assim “O período do seu diário, 1959 e 1960, retrata a 

coexistência no hospital de dois modelos: um modelo já instituído e novas formas de 

                                                 
1 CANÇADO, Maura Lopes. Hospício é Deus: Diário I. 5ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.  
2 CORDEIRO, Solange. Discurso e escrita de si na obra “Hospício é Deus” de Maura Lopes Cançado. 2014. 

Dissertação de Mestrado – UNIOESTE. pp. 12-15. 
3
 DIAZ, F. S. Os movimentos sociais na Reforma Psiquiátrica: o “novo” na História da Psiquiatria no Brasil. 

2008.Tese de Doutorado - Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2008. p. 84.  
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cuidado.”4 Essas especificidades da obra de Maura vêm sendo redescobertas e exploradas 

com mais atenção nos últimos anos, após décadas de esquecimento5. Estudos na literatura6, 

na psicologia7 e também na história8 - apesar de ainda serem mais raros neste último - têm 

despontado recentemente. 

O tema da loucura e do louco eclode em larga escala nas humanidades com a 

emergência dos estudos de Michel Foucault acerca do tema, com o marco de seu História 

da Loucura na Idade Clássica9, publicado em 1961. Nesta obra, Foucault analisa as 

transformações pelas quais a figura da loucura passou entre a Idade Média e o século XIX, 

para assim compreender o processo de institucionalização da loucura e seu enclausuramento 

através da apropriação da loucura pelo saber médico e pela psiquiatria entre os séculos XVIII 

e XIX. Sobre a temática, ainda podemos frisar a relevância de O Poder Psiquiátrico10, curso 

ministrado no Collège de France em fins de 1973 e início de 1974, no qual Foucault se 

aprofunda na elaboração sobre a psiquiatria, mas dessa vez construindo uma genealogia 

sobre ela, tratando da forma específica de “poder-saber” que ela constitui. Foram e ainda são 

de fundamental importância escritos do filósofo na compreensão das relações de poder e 

suas configurações nos mais diversos espaços; Os Anormais11, ministrado em 1975, também 

no Collège de France, é igualmente uma incursão relevante quando se trata dos processos de 

normalização, poder disciplinar e biopoder. A questão da segregação dos marginalizados 

(prisioneiros, alienados, etc) do meio social, da docilicização dos corpos e do funcionamento 

das instituições disciplinares (carcerárias, psiquiátricas, etc) pode ser verificado na obra 

Vigiar e Punir12, assim como as batalhas discursivas e a invalidação do discurso dos 

                                                 
4
 Idem. 

5 MEIRELLES, Maurício. A mineira Maura Lopes Cançado começa a ter sua obra redescoberta. Jornal O 

Globo. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/a-mineira-maura-lopes-cancado-comeca-ter-sua-obra-

redescoberta-12184270#ixzz4WGaOLLL4> 
6 MUSILLI, Celia. Literatura e loucura: a transcendência pela palavra. Dissertação de Mestrado. 2014 - 

Universidade de Campinas. 
7 SOUZA, Vânia Romão de. Maura, louca? Não, “cançada”: os desatinos existenciais de uma “hipermulher” 

nas décadas de 1940/1950. 2014. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica e Cultura). Universidade de 

Brasília, Brasília, 2014 
8 CORDEIRO, Solange. Discurso e escrita de si na obra “Hospício é Deus” de Maura Lopes Cançado. 2014. 

Dissertação de Mestrado – UNIOESTE. 
9 FOUCAULT, Michel. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972. 
10 FOUCAULT, Michel. El poder psiquiátrico. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007. 
11 FOUCAULT. Os Anormais: curso no Collège de France (1974-1975). Trad. Eduardo Brandão. 1ª ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001. 
12 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 1987. 
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indivíduos marginais, no caso específico desta pesquisa, do louco, é encontrado em A Ordem 

do Discurso13. 

Estes estudos influenciaram as ciências humanas de todo o mundo, inclusive as 

brasileiras. A partir do fim da década de 70 e na década de 80 do século XX, começam a 

aparecer no Brasil estudos sobre a loucura os quais foram impactados pela perspectiva 

foucaultiana. Na História, mais precisamente na história social, temos historiadoras como 

Magali Engel14 e Maria Clementina Pereira Cunha15, cujos trabalhos são fundamentais para 

se entender a constituição do campo psiquiátrico no Brasil. Ademais, ambas as autoras em 

outros trabalhos também exploraram especificamente a relação entre feminilidade e 

loucura16. 

No entanto, a historiografia brasileira, sobretudo no campo da história social, 

partilhava neste momento de um domínio teórico-político marxista, influenciada pelo 

movimento New Left na historiografia inglesa. Este encontrava-se em sua ascensão no 

momento do surgimento dos questionamentos de Foucault acerca do ofício do historiador17. 

Havia um receio por parte destes historiadores de romperem com os paradigmas instaurados 

na época, já que Foucault propunha uma mudança radical, de nível epistêmico, na História. 

Foucault impactou as ciências humanas e a História no Brasil, todavia muito mais nesse 

momento em um mérito temático, como a inserção do tema da loucura e das prisões, do que 

em uma mudança teórico-metodológica empreendida na História. Enquanto estes 

historiadores pensavam de maneira objetiva em um resgate da agência do sujeito histórico, 

Foucault propunha historicizar a própria figura do sujeito e da experiência18. 

Uma crítica à história social e à forma como esta faz uso da agência do sujeito e da 

experiência pode ser verificada nas ponderações feitas pela historiadora Joan Wallach Scott, 

proveniente, inclusive, do campo da história social, no texto intitulado “Experience”, 

traduzido para o português como “Experiência” ou “A Invisibilidade da Experiência”19, 

                                                 
13 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo, Ed. Loyola, 2015. 
14 ENGEL, Magali Gouveia. Os delírios da razão: médicos, loucos e hospícios (Rio de Janeiro, 1830-1930). 

Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2001. 
15 CUNHA, Maria Clementina Pereira da. O espelho do mundo: Juquery a história de um asilo. Rio de Janeiro, 

Paz e Terra, 1986. 
16 ENGEL, Magali. “Psiquiatria e feminilidade”. In: PRIORE, Mary Del (org). História da Mulheres no Brasil. 

3ª ed. São Paulo: Contexto, 2000. 
17 RAGO, Margareth. “O efeito Foucault na historiografia brasileira”. Tempo Social, Rev.Sociol. v.7, n.1-2, 

67-82, São Paulo: USP, out. 1995. 
18 Idem. 
19 SCOTT, Joan W. “A Invisibilidade da Experiência”. Projeto História, nº 16, São Paulo, 1998. 
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publicado nos anos 80. Neste texto, apesar de reconhecer a importância da história social e 

dos testemunhos como forma de dar visibilidade a grupos marginalizados, Scott critica a 

forma do uso da experiência por estes historiadores, os quais utilizavam o relato da 

experiência com alguma, segundo Scott, falta de rigor teórico e conceitual, e ainda como um 

dado objetivo, uma “reflexão do real”20, limitando o potencial de análise. Para tanto, Scott, 

claramente influenciada por Foucault e pelo movimento pós-estruturalista, propõe a 

historicização destas experiências e consequentemente destes sujeitos21. É importante, aqui, 

então pensar nos clássicos que tratam da loucura na historiografia brasileira e reconhecer sua 

importância e impacto, mas também atentar a estas críticas teóricas, visto que a presente 

pesquisa trabalha com testemunhos de sujeitos invisibilizados e marginalizados. 

Interesso-me pelo tema da loucura desde meu primeiro contato com a iniciação 

científica (IC-UFPR), na qual tive oportunidade de apresentar22 um trabalho sobre a 

intersecção entre loucura e criminalidade durante o século XIX e início do século XX. No 

decorrer desta mesma pesquisa, alguns dos trabalhos dos quais me deparei já apontavam 

para a especificidade da mulher nos processos de psiquiatrização. Próxima a escritos 

médicos da época, percebi a pluralidade e a variedade de teses médicas acerca do corpo 

feminino e sua associação com a loucura, assim como trabalhos e análises sobre elas. Minha 

curiosidade, no entanto, despontou ao ler a fonte deste trabalho e perceber o quão raro era 

encontrar uma narrativa de alcance proveniente do interior de uma instituição psiquiátrica, 

pois ainda são escassas as pesquisas que deslocam o olhar para a experiência subjetiva dos 

hospícios, ou seja, que tentam compreender como se dá a produção da subjetividade destes 

internados com base nas suas experiências e vivências dentro da instituição psiquiátrica. 

Ainda mais raros são os trabalhos que evocam a necessidade de elucidar e considerar as 

especificidades e interseccionalidades dentro do ambiente manicomial. É nesse caso 

particular em que se localiza minha pesquisa, na intenção de se ampliar o campo de estudos 

da conexão entre loucura e sexualidade na produção da subjetividade da internada Maura 

Lopes Cançado. 

A escrita de Maura é uma narrativa rara, que merece ser estudada também enquanto 

uma escrita feminina. Como coloca a historiadora Margareth Rago, a partir de uma crítica 

                                                 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 MELO, A. P. B. Crimes e criminosos nos discursos criminológicos e psiquiátricos (fins do século XIX e 

início do XX). In: 23º Evento de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná, 2015, Curitiba. Livro 

de Resumos 23º EVINCI, 2015. p. 1063. 
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proveniente do feminismo contemporâneo e pós estruturalista, em seu livro Aventura de 

contar-se: feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade23, citando o historiador 

francês Philippe Artières: 

 Escrever, observa Artières, é inscrever-se, é fazer existir publicamente, já que o 

anonimato caracterizou a condição feminina até algumas décadas atrás. (...) mais 

do que isso, se recentemente aparecem biografias femininas escritas por mulheres, 

ainda são raras autobiografias de mulheres transgressoras.24 

 

O objeto desta pesquisa consiste na temática da construção da subjetividade no 

espaço manicomial e suas relações com as categorias de loucura, gênero e sexualidade a 

partir do livro/diário Hospício é Deus (1965), de Maura Lopes Cançado. Nesta obra, na qual 

a autora discorre sobre sua vivência entre as paredes do hospício e suas relações com os 

médicos, internos e funcionários, Maura também escreve muito sobre si e como sua vida de 

loucura traçou sua trajetória até sua internação no hospital psiquiátrico Gustavo Riedel (a 

qual também não havia sido a primeira). Percebe-se, na escrita da autora, que a própria 

desenha uma imagem de si mesma através da sua história de vida e do seu asilamento, do 

estar entre as paredes do manicômio, de como se passa suas relações com as pessoas no 

interior do hospital e de seus próprios pensamentos e ambições. “Como é ser louca?”, “Como 

é ser  mulher?” “Como é ser uma mulher louca?” Essa pesquisa, portanto, se propõe a 

explorar e responder: de que forma se constrói a subjetividade no espaço asilar, levando em 

conta as categorias de gênero, sexualidade e psiquiatrização? Há, na produção desta 

subjetividade, formas de resistência às relações de poder e normalização dentro deste 

espaço? Como elas se dão? Portanto, são objetivos desta pesquisa: 1) Compreender como 

ocorre a produção, as quebras e os deslocamentos da subjetividade de Maura Lopes Cançado 

na escrita de seu diário; 2) Problematizar essa subjetividade correlacionado com conceitos 

como loucura, sexualidade e gênero, que perpassam a construção da escrita de Maura; 3) 

Procurar se é possível existir formas de resistência, liberdade e transgressão dentro do espaço 

praticamente carcerário do hospício pelo qual Maura passou. 

Em 1970, em aula inalgural no Collège de France, Foucault discorre sobre a produção 

discursiva nas sociedades ocidentais modernas. Nesta aula, posteriormente publicada com o 

nome A Ordem do Discurso, Foucault, dentre outras questões, aborda o princípio de exclusão 

e invalidação do discurso da loucura: 

 

                                                 
23 RAGO, Margareth. A aventura de contar-se: feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade. 

Campinas: Unicamp, 2013.  
24 Ibidem. p. 32. 
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Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular 

como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja 

acolhida, não tendo verdade nem importância, não podendo testemunhar na 

justiça, não podendo autenticar um ato ou um contrato, não podendo nem mesmo, 

no sacrifício da missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo; pode 

ocorrer também, em contrapartida, que se lhe atribua, por oposição a todas as 

outras, estranhos poderes, o de dizer uma verdade escondida, o de pronunciar o 

futuro, o de enxergar com toda ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros não 

pode perceber. (...) De qualquer modo, excluída ou secretamente investida pela 

razão, no sentido restrito, ela não existia. Era através de suas palavras que se 

reconhecia a loucura do louco; elas eram o lugar onde se exercia a separação; mas 

não eram nunca recolhidas nem escutadas. Jamais, antes do fim do século XVIII, 

um médico teve a idéia de saber o que era dito (como era dito, por que era dito) 

nessa palavra que, contudo, fazia a diferença. Todo este imenso discurso do louco 

retomava ao ruído; a palavra só lhe era dada simbolicamente, no teatro onde ele 

se apresentava, desarmado e reconciliado, visto que representava aí o papel de 

verdade mascarada. 

Dir-se-á que, hoje, tudo isso acabou ou está em vias de desaparecer; que a 

palavra do louco não está mais do outro lado da separação; que ela não é mais nula 

e não-aceita; que, ao contrário, ela nos leva à espreita; que nós aí buscamos um 

sentido, ou o esboço ou as ruínas de uma obra; e que chegamos a surpreendê-la, 

essa palavra do louco, naquilo que nós mesmos articulamos, no distúrbio 

minúsculo por onde aquilo que dizemos nos escapa. Mas tanta atenção não prova 

que a velha separação não voga mais; basta pensar em todo o aparato de saber 

mediante o qual deciframos essa palavra; basta pensar em toda a rede de 

instituições que permite a alguém médico, psicanalista – escutar essa palavra e que 

permite ao mesmo tempo ao paciente vir trazer, ou desesperadamente reter, suas 

pobres palavras; basta pensar em tudo isto para supor que a separação, longe de 

estar apagada, se exerce de outro modo, segundo linhas distintas, por meio de 

novas instituições e com efeitos que não são de modo algum os mesmos. E mesmo 

que o papel do médico não fosse senão prestar ouvido a uma palavra enfim livre, 

é sempre na manutenção da cesura que a escuta se exerce. (...) Se é necessário o 

silêncio da razão para curar os monstros, basta que o silêncio esteja alerta, e eis 

que a separação permanece.”25 

 

A partir desta perspectiva, da exclusão do discurso do indivíduo louco por tanto 

tempo nas sociedades ocidentais, é importante pensar portanto na visibilidade da 

interpretação destes indivíduos acerca do mundo enquanto sujeitos. Tendo este 

entendimento, esta pesquisa se dedica a oferecer um diferente ponto de vista proveniente 

daqueles que constroem, a partir de uma narrativa, a experiência da loucura e da própria 

subjetividade. 

Nesta fonte, especificamente, podemos contar com a construção de um olhar de 

dentro da própria instituição manicomial em forma de diário. Tendo em vista as ideias da 

historiadora Norma Telles, podemos considerar que o olhar de Maura é o olhar de uma 

interna escritora que elaborou imagens sobre este lugar26. Para esta análise, portanto, 

                                                 
25 FOUCAULT, Michel.. A ordem do discurso. São Paulo, Ed. Loyola, 2015. pp. 10-13. 
26 TELLES, Norma. Encantações: escritoras e imaginação literária no Brasil, século XIX. Coleção 

Entregêneros, dirigida por Margareth Rago. Apresentação de Edgard de Assis Carvalho. Prefácio de Margareth 

Rago. São Paulo: Intermeios, 2012. 
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pretende-se utilizar da questão dos processos de subjetivação presente no livro História da 

Sexualidade II – O uso dos prazeres27, com a finalidade de se compreender a produção de 

subjetividade, suas quebras e deslocamentos, bem como das próprias práticas de si. 

No entanto, como já citado, pretende-se explorar nesta pesquisa as 

interseccionalidades de loucura e sexualidade no espaço da instituição psiquiátrica e como 

estas categorias influenciam diretamente nos modos de produção da subjetividade de Maura 

Lopes Cançado.  

A historiadora Joan Wallach Scott, já citada anteriormente, em seu artigo Gênero: 

uma categoria útil de análise histórica28, busca desconstruir e historicizar a supost diferença 

“universal” entre o homem e a mulher. Para Scott, é preciso desnaturalizar as diferenças 

sexuais e as enxergar como formas de significações culturais nas sociedades ao longo do 

tempo, as quais produzem relações de poder hierarquizantes criando estas diferenças, as 

quais, portanto, são produzidas historicamente. Em segundo lugar, na escrita de Maura é 

recorrente o tema da sexualidade e como a autora vê este aspecto como algo latente em sua 

personalidade. Muitas vezes durante a fonte a própria dá a entender que considera seu 

comportamento sexualmente exagerado, imoral e até mesmo pecaminoso, constantemente 

com tom de culpa. Para tentar compreender e investigar de que forma a questão da 

sexualidade impacta tanto na escrita e na construção da subjetividade da autora, irá se utilizar 

da obra História da Sexualidade I – a vontade de saber29, de Michel Foucault. Já levando 

em consideração que Foucault refuta a hipótese repressiva da sexualidade logo no início do 

seu livro, pois considera a repressão ao sexo um meio, um mecanismo, e não um fim, esta 

obra nos ajuda a compreender como a sexualidade torna-se centro fundamental na vida dos 

indivíduos  a sociedade moderna ocidental e como esta mesma sexualidade e sua produção 

como um discurso de verdade é fundamental na formação das identidades dos indivíduos, 

ao mesmo tempo que é substancial como sistema de vigilância e normatização de corpos e 

condutas30. 

A monografia divide-se em dois capítulos principais – intitulados “Da loucura” e “Da 

sexualidade”. A divisão se deu pelo fato de que, a partir do século XIX, a loucura e a 

                                                 
27 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade II. O Uso dos Prazeres. Trad. Maria Thereza da Costa 

Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2006. 
28 SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto 

Alegre, vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995, pp. 71-99. 
29 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade. Vol I. A vontade de saber. Trad. Maria Thereza da Costa 

Albuquerque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. 
30 Idem. 
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sexualidade apareceram, por diversas vezes, atreladas a uma dita natureza feminina. Como 

destaca Magali Engel em seu capítulo no livro História das Mulheres no Brasil31, intitulado 

“Psiquiatria e Feminilidade”: “Para muitos estudiosos o cerne dessa especificidade situa-se 

justamente no fato de que as situações que conduzem a mulher a ser diagnosticada como 

doente mental concentram-se na esfera da sua natureza e, sobretudo, da sua sexualidade.”32. 

Ao trabalhar sobre a loucura busquei elencar as vivências de Maura Lopes Cançado antes 

do hospício e durante sua internação, partindo para a ressignificação do espaço manicomial  

e a reflexão do ser louca e mulher nas décadas de 1950/1960 no Brasil. Acerca da 

sexualidade busquei construir uma reflexão sobre aos processos de sujeição e subjetivação 

da sexualidade de Maura, apontando os deslocamentos subjetivos da autora, partindo de uma 

sexualidade sujeitada e marginal para então descentralizá-la e ir para além do sexo, onde 

encontramos também as questão dos afetos. 

No primeiro capítulo, percebemos que uma constante desde o começo do livro, a 

pergunta que Maura faz e permanece é: por que o mundo lá fora não me aceita? É o que 

podemos notar no trajeto em que se desloca sua subjetividade: num primeiro momento, 

Maura procura o hospício, idealizando neste espaço, o cuidado, a atenção e o acolhimento 

de que necessitava. Em um segundo momento,  Maura vive o hospício e a sua dor, o que faz 

com que tome uma posição crítica acerca do ambiente que estava envolta e dos estigmas que 

a marcavam e a suas colegas pacientes. Em um terceiro momento, Maura ressignifica o 

espaço do hospício e da própria loucura pois parece ver que, apesar de todo sofrimento 

infligido dentro do espaço asilar, ainda há certo teor de liberdade se comparado ao mundo 

exterior, a sociedade que nunca a aceitaria.  

No segundo capítulo, trabalhamos o deslocamento subjetivo que Maura realiza, de 

uma sexualidade na qual foi sujeitada pela sociedade a se reconhecer nela, uma sexualidade 

que, já por ser feminina, já guardava em si o patológico e, devido a sua biografia, coloca 

como anormal; para uma sexualidade mais diversa, mais plural e descentralizada do próprio 

sexo patologizado e moralizado pela religião, assim também trabalhando a questão das iden-

tidades nômades e as subjetividades móveis. 

 

 

                                                 
31 DEL PRIORE, Mary (Org.). História das mulheres no Brasil. Coordenação de textos de Carla Bassanesi. 

São Paulo: Contexto, 1997. 
32 ENGEL, Magali. Psiquiatria e feminilidade. In: PRIORE, Mary Del (org). História da Mulheres no Brasil. 

3ª ed. São Paulo: Contexto, 2000. p. 333. 
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1. DA LOUCURA 

 

1.1 O SANATÓRIO, ROMÂNTICO E BELO  

 

 Maura Lopes Cançado, em seu diário Hospício é Deus, versa sobre a loucura. Em 

seu diário, através da sua escrita, podemos observar deslocamentos e mudanças nas 

concepções de Maura acerca da loucura e do espaço do hospício, sendo possível detectar os 

caminhos que traça e constrói subjetivamente. 

 Logo no início do seu diário, Maura comenta sobre sua atual internação e motivos 

que a levaram a se apresentar voluntariamente para a internação ao Hospital Gustavo Riedel, 

no Centro Psiquiátrico Nacional, em Engenho de Dentro no Rio de Janeiro: 

 

[...]Vim sozinha. O que me trouxe foi a necessidade de fugir para algum lugar, 

aparentemente fora do mundo. (Ou de –––– Era tão grave. Proteção? Mas aqui, 

onde não me parecem querer bem e sofri tanto?) (“Não me querer bem” talvez seja 

minha maneira única de ser amada.) Havia lá fora grande incompreensão. 

Sobretudo pareceu-me estar sozinha.33 

 

Aparentemente, Maura neste trecho vê no hospício uma alternativa de fuga de uma 

realidade solitária em que, de maneira romantizada, pensa no hospício como um lugar o qual 

preencheria suas necessidades de proteção e solidão. Ao mesmo tempo, parece reconhecer 

o hospício como um lugar que “não a quer bem”, que a traz sofrimento. Ao estabelecer essa 

relação de “não ser querida bem” com a única forma possível de ser amada, Maura parece 

expor uma carga de culpa, um merecimento do sofrimento que lhe é infligido. Essa 

idealização do espaço asilar se repete na escrita durante o diário, principalmente quando a 

autora se refere ao passado e ao momento anterior à sua ingressão nesta vida de passagens e 

internações em manicômios: 

 

Nesta época internei-me pela primeira vez em sanatório para doentes mentais. (Já 

eu tinha dezoito anos.) Ninguém entendeu o motivo dessa internação, a não ser eu 

mesma: necessitava desesperadamente de amor e proteção. Estava magra, nervosa 

e não dormia. O sanatório parecia-me romântico e belo. Havia certo mistério que 

me atraía.34 

 

Aqui encontramos novamente a referência do ingresso no sanatório conectado à necessidade 

de amor e afeto. Devemos atentar, no entanto, que quando Maura se refere à essa idealização 

                                                 
33 CANÇADO, Maura. op. cit. p.27. 
34 CANÇADO, Maura. op. cit. p.67. 
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do hospício como lugar no qual encontraria o preenchimento dessas necessidades, ela situa 

esta ideia em relação ao passado, mesmo que ainda mantenha o desejo de encontrar isto no 

presente. 

A escrita do diário Hospício é Deus não é linear, e a sua estrutura é bastante 

fragmentada. Maura mescla durante todo o livro textos de vários tipos: passagens 

autobiográficas, refletindo sobre seu passado; diário, nos contando o cotidiano no hospício; 

e experimentações literárias, a maioria delas fazendo referência à experiência da loucura, do 

espaço asilar, mas é importante apontar que não é apenas isto: sua construção subjetiva passa 

pela loucura, mas não se limita a ela. 

Por conta disso, optei por trabalhar com o conceito de subjetividade35 - mais fluido, 

atentando para as várias possibilidades de construção dos processos subjetivos - sujeição e 

subjetivação -. Nesse sentido, meu trabalho sobre a Maura Lopes Cançado destaca a loucura 

e a sexualidade, pois interessa muito saber como ela se construía a partir dessa experiência, 

mas, é importante também deslocar a figura da Maura da centralidade destes elementos. 

Afinal, essa é uma das perversidades mais duras da medicina e do pensamento identitário 

moderno: acreditar que Maura seja apenas a sua loucura e sua sexualidade. 

É importante apontarmos isso, pois, para estabelecer uma lógica e um fio condutor 

de seus pensamentos e construções subjetivas, com seus deslocamentos e transformações, 

foi necessário mapear todo o livro tematicamente, principalmente nos trechos os quais 

Maura aborda a questão da loucura e da sexualidade (este último tema será tratado no 

próximo capítulo deste trabalho). A escolha por esses dois temas se deu justamente pois a 

medicina e o pensamento majoritário moderno sobre a mulher apontam a loucura e a 

sexualidade feminina como próximas, ou seja, nos indica uma a especificidade da mulher 

em relação a loucura. Como destaca Magali Engel em seu capítulo no livro História das 

Mulheres no Brasil36, intitulado “Psiquiatria e Feminilidade”: “Para muitos estudiosos o 

cerne dessa especificidade situa-se justamente no fato de que enquanto as situações que 

conduzem a mulher a ser diagnosticada como doente mental concentram-se na esfera da sua 

                                                 
35 Quando falo de subjetividade neste trabalho, me refiro à elaboração teórica de Michel Foucault acerca dos 

processos de constituição do sujeito através dos processos de sujeição e subjetivação presentes no livro História 

da Sexualidade II: o uso dos prazeres. Entendendo estes processos como complementares, podemos aferir que 

os processos de sujeição são impostos exteriormente ao indivíduo, como, por exemplo, a questão do poder 

disciplinar; assim como os processos de subjetivação se referem a relação estabelecida de si para consigo, 

criando relações intersubjetivas e possibilitando a criação de um sujeito livre e autônomo – obviamente, dentro 

das condições disponíveis. 
36 DEL PRIORE, Mary (Org.). História das mulheres no Brasil. Coordenação de textos de Carla Bassanesi. 

São Paulo: Contexto, 1997. 
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natureza e, sobretudo, da sua sexualidade.”37. Maura tanto reproduz quanto desloca essas 

questões. Dessa forma, é possível entender os movimentos que Maura faz na produção da 

sua subjetividade. 

Dito isso, podemos compreender porque a temática da romantização do hospício 

como lugar de fuga e abrigo, apesar de aparecer em lugares espaçados e aparentemente 

apartados no livro, retorna sempre como uma ideia a qual a autora possuía no passado 

anterior da internação; no lugar de algo que ora foi pensado, mas que no agora da autora, ao 

escrever o diário, não é mais. Constatamos isto através do mapeamento supracitado do livro, 

observando que, através da narração da sua experiência, a autora desenvolve então um olhar 

crítico sobre a loucura e principalmente sobre o espaço do hospício. 

 

1.2 ATÉ QUANTO HAVERÁ PÁTIO?  

 

A constituição desse olhar crítico quanto ao tratamento do indivíduo louco parece 

despontar principalmente quando Maura, em sua narrativa, fala sobre a brutalidade e 

violência com as quais se depara nos hospícios, manicômios e sanatórios pelos quais passou: 

 

Aos vinte e dois anos vim para o Rio. Gastara toda a minha herança. [...] Vivi um 

ano com muito dinheiro, em completo desequilíbrio psíquico. [...] Sempre 

ameaçada por uma crise, tomada de completa depressão (passava vinte ou mais 

dias trancada no meu apartamento de hotel, ouvindo música e chorando), ou muita 

exaltação, fiz um encefalograma, que acusou disritimia cerebral generalizada. Um 

ano depois meu estado pareceu-me desesperador. Fui a um psiquiatra, pedi-lhe 

para internar-me num sanatório. Concordou e fui. Internei-me na Casa de Saúde 

da Boa Vista, de onde meu médico era diretor. Frequentada por pessoas 

agradáveis, a Casa de Saúde era belíssima, elegante. [...] A princípio pareceu-me 

divertido. Em breve, deixei-me tomar por profunda insatisfação e tédio, passei a 

desejar mudar-me de sanatório.38 

 

* 

Tornava-me cada vez mais agressiva e desconfiada. Hoje, depois de conhecer os 

hospitais do Governo, e haver sofrido pelas menores “faltas” cometidas, avalio o 

quanto fui bem tratada naquele sanatório. Agredia quem se aproximasse de mim. 

Jamais usavam de violência comigo. Riam fazendo alusões às minhas valentias. 

Quando me achava melhor, me perguntavam rindo: “ Maurinha, por que você me 

deu um soco, hein?”. Se se viam obrigados a me segurarem à força, faziam-no de 

jeito a não me machucar. Agora, compreendo que o dinheiro suaviza tudo: até a 

loucura. [...] 

Depois de um mês nesse sanatório, meu estado se agravando sempre mais, fui 

transferida para outro, Sanatório da Tijuca. Disseram que lá eu receberia 

                                                 
37 ENGEL, Magali. Psiquiatria e feminilidade. In: PRIORE, Mary Del (org). História da Mulheres no Brasil. 

3ª ed. São Paulo: Contexto, 2000. p. 333. 
38 CANÇADO, Maura. op. cit. pp. 106-107. 
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tratamento mais adequado. Era mais indicado para um caso grave como o meu 

(isto só vim a saber mais tarde).39 

 

 Como já citado, Maura provinha de uma família muito rica e tradicional do interior 

de Minas. Quando saiu do interior, recebeu da mãe a sua parte na herança do pai. Maura 

cresceu em uma sociedade conservadora e moralista, é verdade, mas não podemos esquecer 

que cresceu envolta de privilégios, sendo o mais notável deles, talvez, o privilégio 

econômico, como pode ser notado nos dois trechos apresentados anteriormente. Maura e sua 

necessidade de procurar um espaço de acolhimento a fez romantizar a vida no sanatório pois 

provavelmente a ideia que possuía destas instituições era a dos hospitais a altura de seu status 

financeiro.  

 

Reli umas páginas do meu diário em que falo da minha internação na Casa 

de Saúde do Alto da Boa Vista. Comparação ao tratamento de lá e daqui: lá nunca 

fui “castigada” e, aqui, por uma palavra desagradável de nossa parte, guardas e 

médicos tomam um verdadeiro ódio da gente. Minha sorte em possuir dinheiro 

para comprar a tolerância dos que lidavam comigo naquele tempo. Transferida do 

sanatório do Alto da Boa Vista, no estado em que já descrevi, o outro sanatório 

pareceu-me mortal. 

[...] Um dia, em que um dos médicos entrou na seção, pedi-lhe com 

arrogância que me deixasse sair. Fingiu não escutar. Irritei-me: “Se o senhor 

continuar negando-se a ouvir-me, quebrarei toda essa seção. Darei um verdadeiro 

show”. Ele não respondeu. Olhou para o enfermeiro que o acompanhava. 

Subitamente me vi atirada ao chão por um golpe. Fiquei surpresa e humilhada. 

Olhei para o médico e perguntei-lhe: “o senhor teve coragem? Como pôde?”. Riu 

e disse: “Ainda vai dar o show, dona Maura? Ainda vai?”. Muitas internadas 

presentes olhavam-me quietas. Levantei-me impotente e humilhada. 

Imediatamente o enfermeiro atirou-me ao chão. O médico ria: “Vamos ao show. 

Estamos esperando. A senhora não vai dar o show?”. “Claro que não. Sabe que 

nada posso fazer.” Continuei deitada, cobri o rosto com as mãos e chorei. Então o 

enfermeiro levantou-me à força, perguntou ao médico: “Mais?”. Ele disse: “Mais 

uma vez para ela não se esquecer”. Fui derrubada de novo com brutalidade. Não 

queria acreditar que fosse verdade. O médico insistia. “Dê o show.” Se afastaram 

rindo, o médico dizendo: “Esta é a melhor terapêutica para doente como ela”. 

Corri-lhe atrás, falhei-lhe: “O senhor quer me ouvir? Estou sozinha e infeliz. Ao 

menos me explique porque que estou trancada e não recebo visitas. Estou louca? 

Fale comigo, doutor”. “Não tenho tempo. Já sabemos quem é a senhora e o que 

está acostumada a fazer. Tente quebrar alguma coisa aqui e verá.” ”Mas o senhor 

é um médico ou que é? Não quero ser agressiva. Peço-lhe um favor. Fale comigo, 

doutor.” “Não tenho tempo, e saia da frente.” Ignoro se era a terapêutica no meu 

caso. Mas estou certa de que ele não agiria assim na presença da minha família, 

ou de pessoas estranhas ao sanatório.40 

 

* 

 

Mamãe veio de Belo Horizonte, tirou-me imediatamente do sanatório. Foi 

muito chocante para ela quando, ao abri-lhe a porta, corri para seus braços, 

despenteada e malvestida. Antes de sua chegada, meu médico veio, muito 

cordialmente, avisar-me que ela já se achava no aeroporto. Encontrou-me deitada 

no chão do corredor, chorando. Falou carinhosamente comigo (foi a primeira vez 

                                                 
39 CANÇADO, Maura. op. cit. pp. 109-110. 
40 CANÇADO, Maura. op. cit. pp. 151-152.  
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que o vi depois de estar ali), gritei-lhe todos os desaforos que armazenara durante 

aqueles dias, dei na cara de uma guarda, atirei-lhe um copo d’água, acusei o 

médico que mandara derrubar-me ao chão. Ninguém reagiu. Ninguém me fez mal. 

Por que a chegada de minha mãe me permitia agredi-los. Se a terapêutica era 

pancada, que se desse pancada sem receio da família. Mas os psiquiatras são piores 

do que os policiais.41 

 
 

Percebemos nestes trechos uma mudança brusca. Parece agora que Maura é 

considerada de fato louca - como havia dito anteriormente, foi transferida pois seu caso era 

grave para se manter na clínica antecessora – e é tratada como tal. Nem o dinheiro garantia 

mais o bom tratamento. Tratava-se agora da autoridade médica impor-se, do discurso 

racional e científico/médico mostrar quem iria guiá-la e determinar o seu lugar naquele 

espaço. Autoridade essa apenas submetida, aparentemente, à presença da família – a 

autoridade suprema segundo a moral (e sobretudo rica, ou seja, de influência financeira). 

Dos quatro trechos supracitados, os dois primeiros se referem à entrada no diário 

datada de 16-12-1959 e os dois últimos referentes aos escritos do dia 16-1-1960. Observa-

se nesses trechos uma continuidade de pensamento de Maura acerca da sua primeira 

internação, a qual se realizou na Casa de Saúde do Alto da Boa Vista e sua transferência para 

o Sanatório da Tijuca. Primeiramente, embora fossem os dois estabelecimentos particulares, 

Maura ressalta a diferença de tratamento nos dois lugares: o primeiro, cercado de luxos e 

privilégios – e isso inclui a forma de tratamento e a conduta da equipe da instituição para 

com os pacientes. Como diz: “Agora, compreendo que o dinheiro suaviza tudo: até a 

loucura”.  

Ao que aparenta, quando da transferência para o Sanatório da Tijuca, é quando Maura 

tem, pela primeira vez, o choque com a violência – física e moral – e a crueldade no interior 

da instituição asilar. Maura demonstra, através da sua narrativa desses episódios, como sente 

e percebe seu processo de desumanização enquanto interna do sanatório. Ela estranha esse 

tratamento, coloca-o e aos médicos como irracionais. Mas afinal, os irracionais não deveriam 

ser os pacientes? Os médicos não estavam ali para representar a racionalidade frente a 

loucura? Então, como, nas próprias palavras de Maura, “a terapêutica era pancada”?  

A autora compara a violência perpetrada pelos psiquiatras a dos policiais ou, ainda, 

considera ainda pior a violência dos psiquiatras. Podemos remeter esta questão a elaboração 

de Vigiar e Punir, de autoria de Michel Foucault, pensando nas duas instituições - hospitalar 

e policial - e de como a disciplina apresentava-se muitas vezes pela suavidade aparente no 
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controle dos corpos e ausência da violência, mas como esta última integrava o cotidiano das 

principais instituições42. 

Como já colocado anteriormente na Introdução, Maura viveu em um período de 

transição da psiquiatria brasileira. No começo do século XX, com a consolidação da 

psiquiatria no Brasil, os hospícios deixam de estar ligados às instituições de caridade e 

assistência – como eram costumeiramente desde a fundação do primeiro hospício do Brasil, 

Hospício D. Pedro II, em 1852 – e passam a ficar sob os cuidados dos alienistas e adquirirem 

um caráter mais científico43. Com a cientifização destes espaços, vieram também as técnicas 

médicas e suas ferramentas de tratamento aos doentes mentais: “A sanha da psiquiatria 

ganhou novas munições: elétricas, químicas e outras contra excessos insanos. A lobotomia 

em 1936, o eletrochoque por volta de 1938 e os neurolépticos na década de 50, foram 

algumas dessas armas.”44.  

Apesar do esvaziamento do discurso, da brutalidade e da violência  dos tratamentos 

da época e, por fim, a desumanização desses indivíduos ditos loucos, como disse Michel 

Foucault: “onde há poder, há resistência”45. Já nos anos 1940, a psiquiatra alagoana Nise da 

Silveira se recusava a apertar o botão para eletrocutar um paciente. A Dra. Nise lutou até o 

fim da vida contra a violência perpetrada pelas instituições psiquiátricas aos doentes 

mentais46. Através da arte, Nise da Silveira trouxe novas perspectivas nos tratamentos 

psiquiátricos, trabalhando com a sensibilidade e afetividade através da expressão artística 

dos pacientes, desenvolvendo novos métodos terapêuticos, muito diferentes dos métodos 

violentos e invasivos utilizados anteriormente47. Maura, inclusive, dedica o seu livro à Nise 

da Silveira, por seu trabalho com os pacientes psiquiátricos, assim como pela influência que 

Nise exerceu sobre uma das enfermeiras do Gustavo Riedel: Dona Dalmatie. Mais tarde, 

Nise da Silveira se tornaria uma das referência da Reforma Psiquiátrica e da Luta Anti-

Manicomial que surgiria com força na década de 70. Enfim, Maura vivia neste período de 

transição. Ao mesmo tempo em que havia pessoas como Dona Dalmatie, que preocupava-

se com a humanização dos tratamentos médicos dados aos pacientes do hospício, ao mesmo 
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tempo Maura nos conta da crueldade do comportamento da equipe do hospital para com os 

internos. Violência essa, obviamente, naturalizada e cotidiana. 

Voltando à análise dos trechos: quando do momento da escrita sobre estas questões, 

também se mostra crítica e questiona: em primeiro lugar, como já observado, tem 

consciência que a questão econômica exerce um poder de privilégio e distinção no 

tratamento psiquiátrico e na internação asilar. E, em segundo lugar, parece que a partir dos 

episódios narrados, a autora passa compreender esses maus tratos como algo cotidiano ao 

hospício, porém de forma velada, encoberto aos olhos das pessoas de fora – e sobre os quais, 

sem dúvida, se revolta e demonstra sentimento de injustiça. Em outras passagens do diário, 

Maura questiona o tratamento desumano oferecido aos loucos, aos doentes mentais: 

 

Dona Dalmatie falou-me: – Não dão ao louco nem o direito de ser louco. 

Por que ninguém castiga o tuberculoso, quando é vítima de uma hemopstise e 

vomita sangue? Porque os “castigos” aplicados ao doente mental quando ele se 

mostra sem razão? Compreendi o absurdo disto. É monstruoso. Os médicos são 

de uma incoerência escandalosa; por mais que queiram negar, estão de acordo com 

os “castigos”, aprovam-nos ou mandam até mesmo aplicá-los. É necessário levar 

em consideração que são estes mesmos médicos que classificam os doentes, 

“acusando-os” (é importante) de irresponsáveis. Mas esta tal responsabilidade de 

afirmar se o indivíduo é ou não responsável parece terminar no momento em que 

é feito o diagnóstico. Como punir a inconsciência é o que não entendo. Entretanto, 

o médico, depois de rotular um indivíduo de irresponsável, inconsciente, exige 

deste mesmo indivíduo a responsabilidade de seus atos, ao mandar (ou permitir 

que se faça) castigá-lo. De que falta um louco pode ser acusado? De ser louco? É 

o que venho observando e sentindo na carne.48 

 

O trecho acima nos mostra um dos momentos em que Maura questiona o tratamento 

dado ao doente mental e as diferenças dos tratamentos oferecidos a outros tipos de doentes. 

Questiona a punição dada aos doentes mentais, teoricamente isentos de responsabilidade 

pela própria psiquiatria e mesmo pela esfera jurídica. Como infligir castigos a quem não tem 

responsabilidade pelos próprios atos?, pergunta Maura, de fronte a estas contradições que se 

desenvolvem frente a seus olhos. Maura afirma, é preciso expor a situação dos doentes 

mentais: 

 

Não continuarei. Sairei louca, gritando. Até quando haverá pátio? Mulheres nuas, 

mulheres vestidas – mulheres. Estando no pátio não faz diferença. Mas esta 

mulher, rasgada, muda, estranha, um dia teria sido beijada. Talvez um bebê lhe 

sorrisse e ela o tomasse no colo, por que não? Não aceito nem compreendo a 

loucura. Parece-me que toda a humanidade toda evitaria a loucura de cada um. 

Que fazer para que todos lutem contra isto? Não acho que os médicos devam 

conservar oculto os pátios dos hospícios. Opto pelo contrário; só assim as pessoas 

reconheceriam a realidade, lutando contra ela. ENTRADA FRANCA AOS 
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VISITANTES: não terá você, com o seu indiferentismo, egoísmo, colaborado para 

isto? Ou você, na sua intransigência? Ou na sua maldade mesmo? Sim, diria a 

alguém, se pudesse: recusaram-me emprego por eu ter estado antes internado num 

hospício. Sabe, ilustre visitante, o que representa para nós uma rejeição? Posso 

dizer: representa um ou mais passos para o pátio. – Eu quis, mas não posso viver 

junto deles. Que fazer? Odeio-os então por isto. Trancar-me – voltar para o pátio, 

onde não serei recusada. Fugir. Fuga na loucura.49 

 

 Maura parece, neste trecho, questionar, primeiro, a loucura como algo possível de 

ser evitado por toda a humanidade. Gostaria de dizer com isso, talvez, que através de uma 

vontade comum, os limites entre os loucos e não loucos poderiam ser dissolvidos em prol de 

uma vida comum, sem encarceramentos? Logo, será que teria a intenção de dizer que a 

loucura e suas instituições de confinamento seriam uma criação da humanidade e que, 

portanto, só poderia ser desconstruída por esta? Segundo, Maura pauta por uma exposição 

do que ocorre no interior do hospício, quer mostrar à humanidade a realidade bruta de dentro 

daquelas paredes. Questiona: não estariam as pessoas colaborando ao que acontece lá 

dentro? Mais uma vez, parece culpar a humanidade, a sociedade normalizada, pelas 

condições compartilhadas pelos pacientes do hospício. Culpa-os pelos estigmas da loucura. 

Acusa-os de rejeição. Fala da falta de inserção social, da impossibilidade de se viver fora do 

manicômio: “recusaram-me emprego por eu ter estado antes internado num hospício”.  

Quando sugere uma fuga na loucura, talvez seja uma forma de dizer que enxerga algum grau 

de liberdade, algum espaço para ser, um modo de existir dentro da loucura; algo menos 

limitador que a própria vida “livre” fora do hospício.  

  

1.3.  FUGIR NA LOUCURA 

 

Dona Marina tem 54 anos. Não aparenta a idade. É muito parecida com 

Marlene Dietrich. Estudou violino e piano durante quatorze anos, fala francês, 

inglês e um pouco de alemão. Nada esqueceu do que aprendeu, é um caso raro de 

memória. Somos amigas desde a primeira vez que estive aqui, quando veio, muito 

gentilmente, falar-me: “Maura é bonita, fina. Eu já andava cansada dessas caras 

feias do hospital. Maura trouxe um toque de finesse para aqui”. Fiquei intrigada, 

passei a observá-la. Na verdade, creio ser ela a responsável pela finesse que me 

atribuía. Agora somos companheiras de quarto. Me parece calma, conversa com 

lucidez, só se deixa trair pelos papeis que carrega na cabeça, presos por grampos 

e com anotações, as mais diversas, algumas escritas em alemão, francês ou inglês, 

além das muito bizarras em português mesmo. Fora isto é delicada, discreta, 

encantadora.50 

 

                                                             * 
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[...] Estamos rezando uma novena a São Judas Tadeu, o santo do impossí-

vel. Senti que pudesse vir fazer bem, principalmente a dona Auda. Acertei. Dur-

valdina, ela e eu estamos já no terceiro dia da novena. A oração parece ter aproxi-

mado mais dona Auda da gente. [...] Rezo: “Prece a São judas Tadeu para ser 

recitada em grande aflição, e quanto se parece privado de todo auxílio visível – e 

nos casos desesperados”. Sou tomada de grande emoção. A oração é bonita, tenho 

dona Auda a meu lado. “Rogai por nós que somos tão miseráveis. Fazei uso, vos 

pedimos, desse particular privilégio que vos foi concedido de trazer visível e ime-

diato auxílio, onde o socorro desapareceu quase por completo.” Em seguida se faz 

o pedido, e dona Auda: “Que fiquemos sãs e voltemos para nossos lares”. Então, 

para completar, cantamos um hino sacro. Dona Auda tem voz muito bonita, voz 

de soprano. Fico comovida como no dia da minha primeira comunhão. E se al-

guém nos visse ficaria também comovido. Por exemplo, dona Auda (que pede com 

veemência que voltemos para nossos lares): até onde ela compreende seu drama? 

É bonito e humano rezar. Também não creio em nenhum deus, não creio 

nas divindades para as quais se reza. Rezo pela poesia da oração. Rezo para sentir-

me próxima de meus semelhantes, ao fazer o mesmo pedido, ao externar a mesma 

necessidade. Eu rezo porque amo – é para mim o meio de comunicação. 

Dona Auda me chama de Maura. Gosto de ouvir. Ela jamais se dirige a 

alguém pelo nome. Ela, para ser franca, não se dirige a ninguém, não parece ne-

cessitar de ninguém.51 

 

                                                              * 

 

Tenho uma amiga na seção Cunha Lopes, Maria Lúcia. Dona Dalmatie 

gosta muito dela, não a julga doente mental. Nem eu. É necessitada de afeto, inte-

ligente e revoltada por sua condição de órfã (foi criada em orfanato). Demonstra 

grande desejo de estudar. Dona Dalmatie emprestou-nos Gramáticas, estou dando 

aulas de português e francês e Maria Lúcia. Isto me faz bem: tenho oportunidade 

de aprender Gramática. Parece-me que dr. A. poderá ajuda-la. Falarei com ele.52 

 

 

Maura, como num movimento contrário ao que observa no espaço do hospital psiquiátrico, 

humaniza personagens desta instituição em sua escrita, sobretudo as internas, as quais 

compartilham condições semelhantes as dela. 

Uma das características mais marcantes que podemos notar nestes trechos, é que o 

arcabouço da loucura – da loucura patológica, daquela definida, tipificada e catalogada pelo 

saber psiquiátrico –  não abarca e não dá conta da definição de identidade dessas pacientes, 

incluindo a da própria Maura, que parece buscar no relato plural e múltiplo de suas 

companheiras, sua própria identificação, sua própria personalidade e complexidade - ou seja, 

escapando de uma identidade baseada necessariamente na loucura - em risco de desaparecer 

dentro das práticas de normalização e desumanização do poder psiquiátrico dentro do 

hospício. 

 Estando no interior do hospício, Maura diferencia estas pacientes para além da 

loucura, por outras características que não as definições médicas e os estigmas sociais dos 
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pacientes psiquiátricos. Porém, quando da perspectiva do olhar de dentro para fora do 

hospício – para a sociedade e as pessoas ditas “normais” – Maura demonstra que pensa nos 

“loucos”, ou seja, em si e em seus companheiros de internação enquanto uma categoria. 

Apesar dessa aparente contradição, Maura enxerga diversidade fora do espaço identitário da 

loucura, fugindo da classificação patologizante dos pacientes loucos e seus comportamentos. 

Nas descrições de suas companheiras, Maura desconstrói a identidade da loucura como 

centro, ou seja, não não constrói, tal como o pensamento moderno identitário, a loucura 

como a única possibilidade de pensar a vida de suas colegas e de construção de sua própria 

subjetividade. 

[...] Sabe, ilustre visitante, o que representa para nós uma rejeição? Posso dizer: 

representa um ou mais passos para o pátio – Eu quis mas não pude viver junto 

deles. Que fazer? Odeio-os por isso. Trancar-me – voltar para o pátio, onde não 

serei recusada. Fugir. Fugir na loucura.53 

 

 Repito este trecho pois, além de representar uma crítica ao modo como a sociedade 

enxerga e trata o sujeito louco, ele também demonstra que Maura via no hospício, mas 

também na própria loucura, um lugar de fuga: a ironia, portanto, de se sentir que a loucura a 

acolhe. 

 

Aqui estamos nessa sarabanda alucinada. Nós, mulheres despojadas, sem ontem 

nem amanhã. Tão livres que nos despimos quando queremos. Ou rasgamos os 

vestidos (o que nos dá um certo prazer). Ou mordermos. Ou cantamos, alto e reto, 

quando tudo parece tragado, perdido. Ou não choramos, como suprema força – 

quando o coração se apequena a uma lembrança no mais guardado do ser. Nós, 

mulheres soltas, que rimos soltas por trás das grades – em excesso de liberdade.54 

 

 

  É deste último trecho que provém o título da minha monografia. Foi um dos trechos 

que mais chamou minha atenção durante todas as leituras que fiz desta fonte. Afinal, Maura 

fala de liberdade e de mulheres no interior do hospício. Liberdade para ser, para além dos 

padrões de gênero, para os padrões de racionalidade. Liberdade esta inclusive corporal. Tudo 

isso causou em mim a curiosidade e o interesse de compreender como uma mulher 

estigmatizada pela sociedade poderia ainda falar em liberdade dentro de um espaço que 

historicamente, sob o poder médico/psiquiátrico, foi marcado historicamente como um lugar 

de sofrimento, controle e mesmo violência. 

Yonissa Marmitt Wadi, no último capítulo do livro o qual também organiza, História 

e Loucura: Saberes, Práticas e Narrativas55, disserta sobre a aparente contradição de se 
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encontrar no interior das instituições psiquiátricas, historicamente construídas como lugares 

de exclusão e violência, espaços no qual o indivíduo institucionalizado consegue encontrar 

um lugar para si, como a autora mesmo coloca, um lugar para morar, para trabalhar, para 

amar e também um espaço para experimentações, principalmente artísticas56. 

Maura ressignifica, portanto, o espaço institucional do hospício e da psiquiatrização 

da loucura, ou seja, da loucura como doença mental. Bem como, ainda os utiliza como 

espaço de experimentação - sobretudo literária. É interessante pensar nesta questão tendo 

em vista como a cultura burguesa e masculina, desde o século XVII, estabelece novas noções 

de loucura e de mulher na sociedade57, silenciando esses sujeitos loucos e mulheres. A partir 

desse período, com o enclausuramento institucional da loucura e sua patologização, assim 

como a redefinição do papel da mulher o qual “foi [...] paulatinamente reforçando a longa 

tradição misógina, que [...] subjaz o pensamento ocidental”58, no século XIX, 

principalmente, redefinindo a mulher como anjo do lar, como sendo criada por e para o 

homem, observamos um esvaziamento do discurso e anulação dos poderes das palavras 

desses sujeitos loucos e mulheres59. As mulheres, por exemplo, ficam a mercê das 

construções masculinas e, inclusive, qualquer tentativa de independência intelectual é 

enxergada como sintomas de distúrbios psíquicos, de loucura60.  

Portanto, é interessante observar uma mulher, classificada como louca e inserida em 

um espaço asilar, ressignificando os espaços e diagnósticos impostos a ela e sua capacidade 

de os transformar através da sua escrita e criatividade. Algumas pessoas, inclusive, 

defendem a própria loucura como um fator potencializador da criatividade. Entre elas, 

podemos citar Virginia Woolf. Como coloca Carla Cristina Garcia em seu livro Ovelhas na 

névoa: um estudo sobre as mulheres e a loucura: 

 

Woolf imaginava existir um frenesi que poderia ser chamado de loucura, mas que 

era o pavio da imaginação. [...] Ao associar loucura e fonte de criatividade, Woolf 

está mais próxima da ideia de desrazão do delírio criativo do que os diagnósticos 

médicos do início do século, através dos quais também ela será catalogada como 

histérica. Vítima da epidemia de doença mental que acometia muitas mulheres no 

fin de siècle, ela experimentou, durante toda a sua vida, relações traumáticas com 

médicos e psiquiatras que tentavam recuperá-la.61 
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 Maura também enxerga a loucura por outros prismas que não o do olhar médico, 

como pudemos notar anteriormente em suas análises. Podemos notar outra forma de 

perceber a loucura para além do saber médico quando Maura escreve no início do livro sobre 

o aspecto divino/sagrado/místico da loucura. 

 

O que me assombra na loucura é a distância – os loucos parecem eternos. Nem as 

pirâmides do Egito, as múmias milenares, o mausoléu mais gigantesco e antigo 

possuem a marca da eternidade que ostenta a loucura. [...] A morte anarquiza com 

toda dignidade do homem. Morrer é ser exposto aos cães covardemente. 

Conquanto nos dois estados encontro ponto de contato – o principal é a distância. 

Ainda que só diante do louco tenha experimentado a sensação de eternidade. Nele 

não encontramos falta. Nos parece excessivo, movendo-se noutra espécie de vi-

bração. [...] O louco é divino, na minha tentativa fraca e angustiante de 

compreensão. É eterno. [...] O que [os loucos] aparentam é a inviolabilidade do 

seu mundo. Como os mortos, nada fazem para voltar ao estado primitivo – embora 

todos tenhamos que morrer um dia, poucos alcançam a santidade da loucura. [...] 

(Não creio que venha a me tornar louca. Sou pequena demais e covarde. Mesmo, 

não possuo muita paciência e o noviciado é longo.) (Ou serei noviça há muito 

tempo?). De novo, o que me assombra na loucura é a eternidade. Ou: a eternidade 

é loucura. Ser louco para mim é chegar lá. Onde? – pergunto vendo dona Marina. 

As coisas absolutas, os mundos impenetráveis. 62 

 

Esta é a primeira vez que Maura aparece em seu diário versando sobre a loucura. 

Podemos observar, não apenas nesse trecho, mas em outros ao longo do livro, a relação que 

Maura estabelece entre a loucura e os elementos da eternidade, da divindade e da 

inacessibilidade desse saber. Já articulava Foucault em seu livro História da Loucura na 

Idade Clássica63 sobre o fascínio que exerce o saber da loucura: esta fascina e gera 

curiosidade justamente porque os elementos que a compõem são classificados pelo 

imaginário como difíceis, fechados, da ordem do esotérico: 

 

Este saber, tão inacessível e temível, o Louco o detém em sua parvoíce inocente. 

Enquanto o homem racional e sábio só percebe desse saber algumas figuras 

fragmentárias — e por isso mesmo mais inquietantes —, o Louco o carrega inteiro 

em uma esfera intacta: essa bola de cristal, que para todos está vazia, a seus olhos 

está cheia de um saber invisível.64 

 

A autora também se auto-analisa: analisa seus próprios comportamentos durante as 

sessões de terapia – ou seja, em certa medida, reproduz o saber médico. Pelos termos 
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utilizados, a psicanálise não parece ser estranha a ela. Maura comenta, em certa altura do 

diário, a leitura de livros sobre psiquiatria. De qualquer forma, sim, Maura reproduz em 

partes o discurso psiquiátrico/psicanalítico. A autora nem sempre viveu reclusa em 

instituições psiquiátricas, é verdade, e ela não está por completo fora do mundo e imune de 

suas influências. Dentro ou fora do hospício, Maura viveu sua vida em uma sociedade 

manicomial. Mas, ainda, é interessante perceber como, ao se apropriar principalmente do 

discurso psicanalítico, pratica jogos e inversões. Isso pode ser observado quando do episódio 

em que Maura, segundo descreve em seu diário, analisa seu médico, Dr. A., invertendo os 

lugares de poder no consultório. Episódio esse que a mesma intitula, em sua narrativa, de 

“O jogo”65 A seguir, o trecho, ao qual comentarei fragmentando-o e analisando-o: 

 

Qualquer reação, se estamos diante de um analista (ou com pretensões a), 

é sintomática, reveladora de conflitos íntimos, ponto de partida para mais variadas 

interpretações. Em se tratando de simbologia, somos atraídos a cada instante 

(ignoro se sobra algum prazer na vida para estes interpretativos analistas). Jamais 

expressamos a verdade – que passa por caminhos sinuosos, apenas conhecidos do 

“monstro” à nossa frente, o analista, único que não se deixa enganar. Em relação 

ao sexo a coisa é um desastre: lápis, caneta, dedo, nariz são símbolos fálicos. É 

irritante: tenho o inocente hábito de estar sempre com um dedo ou lápis na boca. 

Não compreendo como um simples lápis ----. Mas o tal de analista compreende. E 

julga flagrar-nos quando fazemos observações puras e autênticas. Ah, ele sabe que 

não são autenticas. O tal de analista sabe. Uhhhhhhhhhhhhhh! [...]66 

 

 

 Nesse primeiro momento, Maura nos diz sobre a exposição frente ao analista e sobre 

uma certa autoridade da figura deste. Porém, ri da centralidade que a sexualidade exerce na 

análise e sabe que sua fala ao psiquiatra é uma seleção.  

 

[...] Diante das denúncias que nos são feitas procuramos burlar o médico, 

confundi-lo, anarquizá-lo. Assim passamos a analisá-lo, colocando-nos em guarda 

(dizem chamar-se isto Resistência). Eu me vejo em ação: busco sem piedade os 

pontos vulneráveis do homem à minha frente. Sim, antes de mais nada considero-

o um homem. Me encara com desconfiança. Não sei se é natural. Procura com 

obstinação se afirmar perante mim, percebo. Deve saber que sou muito inteligente. 

Ainda não pode ser chamado Psicanalista, ele disse, porque está em formação 

psicanalítica. Isto quer dizer: estamos ambos sendo submetidos a tratamento. É 

negro. Deve sofrer com isso. Parece-me conflitado. Seu complexo de inferioridade 

motivado por sua cor é demais visível. Não creio muito inteligente. Sua única 

pequena cultura é científica (admito certa precipitação neste julgamento e é minha 

esperança. Caso contrário, como poderia respeitá-lo?). A despeito das deficiências 

é-me simpático e gostaria de ajuda-lo. Talvez me beneficiasse. Mas ignoro até 

onde ele pode contar comigo. Sou demais sonsa para qualquer pronunciamento 

honesto a meu respeito. Mesmo, eu me desconheço quase completamente, meus 

atos me surpreendem tanto quanto a outra pessoa. Sou incapaz de analisar-me um 

instante e dizer corajosamente para frente uma verdade acerca de mim mesma. 
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Ainda quando me creem inocente e sem defesas, julgo estar enganando. A 

inocência que aparento e tanto encanto me traz é dependente da minha vontade e 

consciência. Embora eu desconheça minha vontade, percebo vagamente que 

possuo uma consciência. Tudo se mostra impreciso em minha natureza nebulosa 

e difícil. Tenho impressão de que me renovo a cada instante – só nas crianças 

admito tal poder de renovação. Ah, mas só sou bem aceita quando fala a criança 

que existe em mim. Esta força difusa que desconheço e me sustenta em vida se 

forma em instantes – que para a menina representa milagres. Deixa-me perplexa 

como se visse tudo pela primeira vez. E minha maldade decorre, sei, da ignorância, 

ditada pela criança que me domina. Às vezes sou má e impiedosa; apesar de 

maleável – como o que não está de todo feito. Eu me desconheço, não sei situar-

me. Ainda que uma necessidade me caracterize: a de receber sempre e recusar às 

vezes.[...]67 

 

Neste fragmento, Maura analisa o médico, tenta inferiorizá-lo por não ter concluído 

o curso e por ser negro - vê ele mesmo enxergar-se como inferior, falar um pouco de como 

se tratava de uma paciente branca, rica, e das condições de privilégio que teria em relação 

aos negros e às negras, mesmo estando diante de um médico, máxima autoridade, procura 

diminuí-lo. Ainda, podemos perceber nesse trecho como a própria Maura procura, nesse jogo 

de poder, analisar-se, controlar-se, racionalizar-se.  

Maura também neste trecho, fala do seu eu criança. Isso nos remete a quando Maura 

nos fala autobiograficamente de sua infância, de como via em si uma criança difícil de lidar, 

cheia de caprichos e que exigia atenção e ser o centro da vida de todos ao seu redor. Se via 

como uma criança difícil má e mimada, inclusive. Podemos dizer que isso faz parte do 

processo em que a autora tenta justificar sua vida principalmente o lugar onde se encontra 

em seu presente, com gêneses e raízes ainda na infância: principalmente no que se trata de 

sua loucura. É interessante também perceber que Maura não se via e não lembra de si como 

alguém que algum dia cumpriu o que era esperado de uma menina/mulher nesse período: ser 

doce, submissa, pacífica. 

 
  [...] Em relação ao médico tenho me conservado reticente. Nada está claro. 

Poderia ajuda-lo, dizer-lhe que se fui atrevida com certas pessoas elas nunca 

tiveram por mim, aqui dentro, o menor respeito (francamente não me agrada 

ajudar a pretensão, a não ser a minha, e este médico ----). E o doutor me tem 

provocado. Não consigo descontrair-me – nem ele. Sondamos. Por que me está 

fazendo este tratamento, se não se julga ainda um analista? Até onde vai sua 

necessidade de afirmação? 

Ele: quais são suas intenções a meu respeito? 

Eu: reconheço sua boa vontade mas não creio nas pessoas e não tenho culpa. 

Minhas intenções a seu respeito não são más. O senhor é simpático, sensível e 

desconfiado. Julgo-me atraente. O senhor também me julga. Eu me minto 

demasiado. Por que hei de mentir-me sempre? (Como? – Não estou mentindo. É 

que não sei ser de outra maneira.) Dr. A., ignoro o que pretendo, ignoro mesmo 

se pretendo alguma coisa. Sou demais deficiente, mas não sei até onde isto me 

incomoda. Faz parte, quem sabe, de minha maneira de ser. O senhor é a pessoa 

que no momento me preocupa. Assim está sendo e sou obstinada. Julgo-me 
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demais vaidosa para admitir-me uma derrota. Francamente, se posso usar essa 

expressão uma vez na vida, não me interessa sua capacidade de analista. Não 

creio nela, ou, prescindo dela.68  

 

 Maura comenta os movimentos mútuos de sondagem entre os dois. Querem 

desvendar um ao outro. Ao explicitar o que pensa, suas intenções, ou seja, revela o seu 

próprio “jogo”; e por “jogo”, podemos entender que se trata de perder e ganhar e, como ela 

disse, é vaidosa demais para admitir uma derrota. 

 

[...] Qual será o rótulo com o qual me obsequiará? Naturalmente não 

pretendo colaborar de maneira alguma para isto. Quando juntos no consultório 

somos, um para o outro, as mais importantes criaturas do mundo. Se pudesse 

encará-lo como médico. Tenho grande curiosidade pelo que me diz respeito – 

como se fosse cega. Dr. A. carece de magia. Todo médico precisa impor-se, 

apresentando-nos, embora falsa, sua presença mágica. Isto nos torna crédulos – e 

ainda mentirosos. Dr. Castro era belo, parecia seguro de si e possuía magia. 

Gostava de vê-lo elegante andando pelo corredor, ou dizendo coisas imprevisíveis. 

Uma vez, logo que cheguei e me mostrava rebelde, ele, tentando me pôr à vontade, 

pediu-me um cigarro. Respondi-lhe: “O senhor tem cigarros. Pede-me por atitude. 

Não passa de um demagogo”. Ele, rápido: “Maura, vá à merda”. Disparei a rir, 

senti vontade de beijá-lo, dei-lhe o cigarro. Dr. A. não é nada elegante – se me 

mandasse à merda se desmoronaria. 

No primeiro dia encontre-o com minha ficha sobre a mesa. Estivera lendo-

a: 

- “INTRODUÇÃO A ALDA”. A senhora não se esconde por trás desta 

Alda? 

- Eu? 

Dona Dalmatie colocara alguns dos meus contos publicados no Suplemento 

do Jornal do Brasil dentro da ficha, este é um deles. A personagem deste conto é 

uma esquizofrênica em último grau.  Terei me retratado aí? 69  
 

Maura então deixa claro que não tem a intenção de colaborar. Volta a inferiorizá-lo 

e comparar com outro médico – Maura sempre teve relações peculiares com os médicos que 

a trataram. Inclusive chegou a ter casos amorosos, como cita no diário. A maneira como 

retrata as relações com os médicos sempre permeiam, como no presente trecho, uma relação 

singular com o poder, com a autoridade, principalmente quando se tratando de homens. Seria 

uma tentativa de insubmissão ao poder médico? Tentativa de se colocar em mesmo pé na 

relação de poder, seja ele médico, seja ele sexual? Ou então, se pensarmos também que 

Maura usa o pensamento psicanalítico para pensar a si mesma, podemos pensar se as 

referências da psicanálise não possuem influência sobre suas ideias acerca de seu pai e sua 

relação com os homens que apresentam alguma autoridade em sua vida. Exploraremos 

melhor essas questões no capítulo concernente à sexualidade.  
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O médico lê o conto escrito por Maura, “Introdução a Alda”, e a questiona: estaria 

ela se escondendo atrás da protagonista do conto? O que a faz também se perguntar: “Terei 

me retratado aí?”. Partindo da questão que Maura pode colocar-se em sua escrita, seja em 

um conto, ou como mais diretamente aqui, em sua autobiografia/diário, podemos pensar, 

como nos indica Margareth Rago em seu livro Aventuras de contar-se: feminismos, escritas 

de si e invenções da subjetividade como no discurso autobiográfico pode se notar um 

questionamento das identidades construídas, pensando nos sujeitos constituídos como 

múltiplos, portanto demonstrando uma preocupação com a reivenção de si e da relação com 

o outro70. Ou seja, Maura se escreve, inscreve e se reinventa a partir da escrita? Mais do que 

o espaço da loucura, não seria talvez o espaço de escrita de Maura que seja seu espaço de 

produção da subjetividade? Como ainda indica Rago, porém agora no prefácio escrito por 

ela para o livro de Norma Telles, Encantações71, sobre a importância da escrita feminina: 

 

Assumindo a própria escrita, portanto, as mulheres subvertem e 

conquistam seu próprio espaço, mostra Norma, podendo enunciar outros regimes 

de verdade a partir de seu lugar sexuado específico; podem assim perceber, criticar 

e escapar das construções identitárias que subjugam seu corpo e sua subjetividade 

e anulam o potencial criador de todo ser humano. Podem transformar a cultura 

reinante, reinventar-se subjetivamente e construir outros modos de existência.72 

 

Apesar das ressignificações e resistências, é importante levar em conta os 

sofrimentos e as reproduções do discurso senso comum e do discurso psiquiátrico, por 

exemplo, pois Maura está inserida nesse contexto disciplinar e normatizador, no qual 

experencia certas questões inerentes a este espaço e a este tempo. 

 

 

1.4 SER LOUCA, SER MULHER 

 

 Toda narrativa de Maura permeia sentimentos de dor, de sofrimento e, sobretudo, de 

ressentimento. Desde o começo do livro, a pergunta que Maura faz e permanece é: por que 

o mundo lá fora não me aceita? É o que podemos notar no trajeto em que se desloca sua 

subjetividade: num primeiro momento, Maura procura o hospício, idealizando neste espaço, 

o cuidado, a atenção e o acolhimento de que necessitava. Em um segundo momento, Maura 
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vive o hospício e a sua dor, o que faz com que tome uma posição crítica acerca do ambiente 

que estava envolta e dos estigmas que a marcavam e a suas colegas pacientes. Em um terceiro 

momento, Maura ressignifica o espaço do hospício e da própria loucura pois parece ver que, 

apesar de todo sofrimento infligido dentro do espaço asilar, ainda há certo teor de liberdade 

se comparado ao mundo exterior, a sociedade que nunca a aceitaria.  

 Mas por que não era/não se sentia aceita? No início do livro, Maura enfatiza sua 

biografia; quer nos descrever sua trajetória, nos fazer entender (e, provavelmente, entender 

ela mesma) os motivos, os acasos, os pontos-chave que definiram seu caminho e a levaram 

até o lugar onde se encontra, no momento da escrita do diário. Em uma narrativa 

aparentemente contraditória, na qual Maura estabelece elementos de continuidade entre sua 

infância/adolescência fora dos padrões normais e a sua vida de estigmatização social, a 

autora também parece marcar um momento central de quebra da sua subjetividade, quando 

aparenta sentir de uma forma mais pungente o processo de exclusão e marginalização, não 

com louca, neste caso, mas como mulher. Explico: Maura se coloca como uma criança que 

escapava às normas, precoce, curiosa, criativa e mesmo problemática - como a mesma diz 

“a verdade é que já era candidata dos hospícios onde vim parar”73. Podemos supor também 

que Maura, quando volta à infância e ao passado para justificar sua identidade como 

inteiramente permeada pela loucura, é uma prática da psiquiatria – então ela vai ao passado, 

fala da loucura da sua infância, mas em outros momentos desloca essa relação – como o caso 

dos próximos trechos, nos quais questiona e critica a estigmatização da mulher divorciada 

(o que também as feministas vão falar posteriormente, colocando a dificuldade de ser 

encaixar nos padrões – extremamente limitados – do ser mulher). 

Há uma intensificação nessa noção de “não-aceitação” quanto ao seu sentimento de 

falta de pertencimento e rejeição quando do episódio de seu divórcio aos 15 anos, quando 

também já mãe de seu filho, Cesarion: 

 

Aos quatorze anos quis ser aviadora, entrei para um aeroclube, pretendendo 

obter brevet de piloto Não consegui brevet, casei-me com um aviador, jovem de 

dezoito anos. Papai se opôs tenazmente, todos viam naquilo uma loucura. Mas eu 

queria – e casei-me. Papai sofreu acima de suas forças, ele que fazia em relação a 

mim os mais bonitos projetos. Pediu-me, prometeu ceder a todas as minhas 

vontades. Não o escutei. Meu pai, o homem bravo que todos temiam, pedia-me. 

Pedia-me que não o fizesse sofrer. Todos esperavam dele uma reação violenta. 

Mas quando falou-me a sós, não disse mais que algumas palavras – porque 

chorava. Deixei-o depressa. Não queria me comover. Só queria casar-me, e o fiz. 

(Minha monstruosidade de adolescente ou minha monstruosidade, apenas.) 
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Casada, pensei logo em me descasar, tão imediata foi a decepção. Talvez oito dias 

depois.74 

* 

Desfeito o casamento, que só se realizou na Igreja, por minha pouca idade, 

julguei possível recomeçar minha vida como se nada houvesse acontecido. 

Morávamos numa cidade próxima à fazenda, São Gonçalo do Abaeté. Diziam-me 

a moça mais bonita e prendada da cidade. Lamentavam que me tivesse já casado. 

Aquilo me irritava deveras. Lera muito sobre os costumes de outras terras, julgava-

me na situação de uma divorciada (ou menos comprometida). Por que privar-me 

das diversões comuns às moças da minha idade? Mas as pessoas pensavam 

diferente. Atravessei nesta época uma fase completamente niilista. Li todos os 

filósofos que me caíram às mãos. Não possuindo ainda grande defesa, deixei-me 

impregnar de negativismo apenas. Pensei pela primeira vez em me matar.75 

 

É notável seu ressentimento e questionamento quanto ao tratamento que a sociedade 

lhe ofereceu enquanto mulher divorciada e mãe na prematura juventude – tanto que a leva a 

querer dar fim à própria vida. Como coloca Carla Bassanezi Pinsky no capítulo intitulado 

“Mulheres dos anos dourados”, constituinte do livro História das Mulheres no Brasil76, 

nessa época era imposto à mulher socialmente o modelo de dona de casa, esposa e mãe, os 

quais eram extremamente restritos, principalmente quando se tratava dos ideais de 

comportamento e restrição da sexualidade feminina:  

 

A mulher ideal era definida a partir dos papéis femininos tradicionais - 

ocupações domésticas e o cuidado dos filhos e do marido - e das características 

próprias da feminilidade, como instinto materno, pureza, resignação e doçura. Na 

prática, a moralidade favorecia as experiências sexuais masculinas enquanto 

procurava restringir a sexualidade feminina aos parâmetros do casamento 

convencional.77 

 

Portanto, Maura e seu comportamento desviante às normas sociais determinadas ao 

seu gênero, ao seu lugar histórico e cultural, a fizeram excluída e marginalizada naquela 

sociedade: 

Aos dezessete anos, mamãe, compreendendo a inutilidade de minha vida 

na fazenda, admitindo e desejando-me um melhor futuro, incentivou-me a voltar 

a estudar, proporcionando minha ida para Belo Horizonte, onde eu deveria ficar 

interna em algum colégio. A perspectiva de voltar a ser “menina de colégio 

interno” entusiasmou-me, armei-me das melhores intenções, senti que de novo me 

integraria em meu próprio meio, longe do estigma “casada e separada do marido”. 

Em Belo Horizonte, com todo o meu enxoval do colégio pronto e tudo me 

parecendo normalizado, quando fui me internar, a diretora do colégio Isabela 

Hendrix, sem nenhuma explicação lógica, se recusou a receber-me. Antes, 

apresentou motivos vagos, dizendo que uma antiga aluna resolvera voltar e a vaga 

era dela. Como? – me perguntava – tudo fora combinado, mesmo meu enxoval 

(tão caro), comprado com tamanho cuidado! Anteriormente tudo fora dito a meu 
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respeito: eu fora casada etc. A pessoa a quem mamãe pedira para acompanhar-me, 

um amigo da família, expusera todos os detalhes. Eu mesma pedira que não me 

permitissem visitas, a não ser de meus familiares. (Mais tarde, vim a saber a razão 

daquilo: uma pessoa de minha terra fora ao colégio acusando-me de maus 

costumes.) A injustiça pesou-me, sofri desgraçadamente, não me foi possível 

compreender minha posição na sociedade. Desejava realmente estudar, conviver 

com meninas da minha idade, sentir-me protegida – e negavam-me este direito.78  

 

Maura, como já citado, nasceu no interior de Minas Gerais, em um lugar muito 

conservador e tradicional, como citado pela autora. Maura casou-se cedo, com catorze anos, 

mesmo contra a vontade da família. Casou-se com um rapaz aviador de 18 anos, com quem, 

teve um filho logo depois do matrimômio e separou-se em seguida79 Era duro para ela se 

deslocar da identidade de mulher desquitada e tudo o que acompanhava este status. Àquela 

época, ainda era difícil para uma mulher ter acesso à educação. Maura sendo uma mulher 

desquitada e com um filho se tornava um perigo ainda maior para os bons costumes: 

 

Passei a morar me pensionatos de moças. [...] Sentia-me insegura e sozinha. 

Não estava em paz comigo mesma. Lembrava constantemente de meu filho, 

pesava a falta que lhe estava fazendo. Seria me dado o direito de voltar a estudar, 

se já era mãe? Cesarion era uma criança muito afetiva. Sempre me amou mais do 

que qualquer outra pessoa. Quando o deixei, mostrou-se desesperado, de forma 

surpreendente numa criança daquela idade. Tinha três anos. De manhã, vendo-me 

arrumar as malas, passou a perguntar-me se eu ia embora, insistiu que eu não fosse, 

se pôs na porta à minha passagem, abraçou-me os joelhos, mamãe foi obrigada a 

segurá-lo à força, enquanto ele se debatia, chorava e pedia-me que não o deixasse. 

Em Belo Horizonte esta cena estava viva, Dando-me grande sentimento de culpa. 

Embora não desejasse voltar para casa. Era meu desejo ardente estudar, possuía 

grandes planos – ainda que nada fizesse de coerente para atingí-los. Faltava-me 

orientação.80  

 

De todas as culpas por não cumprir com os papéis de gênero determinados a ela, um 

dos mais fortes parece ser a de não ser uma mãe padrão. Ela reproduz e internaliza essa 

culpa, sofrendo e sempre lembrando o filho que deixou aos cuidados da avó. 

 

Morava em pensionatos de estudantes, comportava-me normalmente. As 

moças, tão minhas amigas no princípio, ao descobrirem meu frustrado casamento, 

passavam a evitar-me. E as freiras exigiram logo minha mudança. Vivi durante 

muito tempo morando em hotéis familiares, e só quem conhece a mentalidade dos 

mineiros é capaz de saber o que quer dizer “familiar” em Minas. Se os homens me 

achavam bonita, imediatamente os donos dos hotéis exigiam minha mudança. Se 

me faziam a corte e não eram correspondidos, contavam na gerência a longa noite 

de orgia que haviam passado comigo. Ou o dono supunha – diante de algum olhar 

malicioso de um hóspede despeitado. Supor, em Minas, poderia levar à cadeira 

elétrica qualquer inocente. Daí minhas contínuas mudanças de hotéis, eu 
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geralmente ignorando as razões – ou vagamente supondo (muitas vezes 

encontrava debaixo de minha porta bilhetes pornográficos, anônimos). 81 

 

Maura, já em Belo Horizonte, não mais no interior, ainda sofria com a identidade de 

mulher divorciada e mãe da qual não conseguia se desvincular. Quando sabiam de seu 

passado, mesmo que de formas diferentes no que se trata de homens e mulheres, a isolavam. 

A sociedade a punia pelo status que carregava consigo. Todos sentiam-se aptos a julgar 

Maura por sua biografia, o que era comum na sociedade e época que vivia, na qual o código 

de moralidade, principalmente quando se tratava de defender a “boa família”, era de domínio 

geral: dos pais, vizinhos, amigos, amigas, educadores, jornalistas, etc.82 Onde Maura 

procurava fugir de tudo isso, era em sua estudo e sua escrita:  

 

[...] Aprendi que só tinha a mim e minha presença me agradava. Lia sem parar, 

pensava muito – eu me impunha uma disciplina interior espartana. O que eu 

buscava sem cessar era uma coerência que desse sentido à minha vida. Talvez, se 

eu enlouquecesse, conseguisse dar vida às coisas que existiam em mim e que eu 

não era capaz de exprimir.83 

 

Se por um lado, era isolada pelas mulheres por ser representar uma má influência às 

boas moças, moças de família, por outro lado oferecia um potencial perigo às mulheres 

casadas, já que seu histórico representava para esta sociedade moralizada, conservadora, 

tradicional e, em sua grande parte, religiosa, uma sexualidade anormal, desviante, que 

colocava em risco os casamentos destas mulheres. Como explana Pinsky: 

 

O desquite, a única possibilidade de separação oficial dos casais nos anos 

50, não dissolvia os vínculos conjugais e não permitia novos casamentos. As 

mulheres desquitadas ou as que viviam concubinadas com um homem desquitado 

sofriam com os preconceitos da sociedade. Freqüentemente eram consideradas má 

influência para as bem casadas, recebiam a pecha de liberadas e ficavam mais 

sujeitas ao assédio desrespeitoso dos homens.84 

Sobre a questão de Maura e sua relação com a sexualidade, adentraremos agora o 

próximo capítulo desta monografia. 

 

 

2.  DA SEXUALIDADE 

 

                                                 
81 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit. p. 66. 
82 PINSKY, Carla Bassanezi. “Mulheres nos anos dourados” in: In: PRIORE, Mary Del (org). História da 

Mulheres no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Contexto, 2000.  p. 613. 
83 66-67 
84 PINSKY, Carla Bassanezi. op. cit. p. 636. 
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2.1.  ERA SENSUAL, E MÁ, PORTANTO 

 

 A questão da sexualidade é muito presente em Hospício é Deus. Desde o começo, é 

um elemento que ganha destaque na escrita, repetindo-se ao longo do livro. Maura, marcada 

por suas escolhas na juventude, pelo casamento e seu prematuro fim já na juventude, assim 

como a maternidade precoce, violou as regras e papeis socialmente estabelecidos para ela. 

Consequentemente, sua sexualidade é vista como anormal. 

 Na verdade, a mulher e seu corpo são, desde o século XIX, definidos como 

potencialmente patológicos. O corpo feminino é visto, a partir desse período, como um lugar 

de ambiguidades. Como observado por Magali Engel, no já citado capítulo “Psiquiatria e 

feminilidade”:  

Lugar de ambigüidades e espaço por excelência da loucura, o corpo e a 

sexualidade femininos inspirariam grande temor aos médicos e aos alienistas, 

constituindo-se em alvo prioritário das intervenções normalizadoras da medicina 

e da psiquiatria.85 

 A mulher então poderia representar tanto a mãe e esposa carinhosa e cuidadosa, 

sendo o “anjo do lar”, mas mesmo assim, possuía em si mesma a potencialidade de ser 

imoral, doente, um perigo para a sociedade, já que sua biologia apontava para isso também.  

Há uma ligação, portanto, entre o feminino, a sexualidade e a loucura. Como já argumentado, 

as regras e os papeis de gênero eram extremamente restritos, fazendo com que fosse difícil 

se manter dentro destes padrões e fazendo com que as linhas entre o normal e o anormal 

fossem muito instáveis. Como coloca Engel:  

Como estabelecer as fronteiras entre o normal e o patológico no mundo da 

sexualidade feminina que, definido nesses termos, revelava-se tão profundamente 

incerto? Os médicos do século XIX tomariam para si essa tarefa baseando-se em 

dois pressupostos: a normalidade ocuparia o espaço de uma pequena ilha cercada 

pela imensidão oceânica da doença; entre a água e a terra os limites seriam tão 

vagos e móveis quanto os definidos pelas próprias ondas.86 

 

Como indicado no capítulo anterior, Maura muitas vezes volta ao seu passado, 

principalmente na infância em busca de raízes, de gêneses, justificativas para sua 

marginalização, exclusão, seja pela loucura, seja pelo gênero, seja pela sua sexualidade dita 

exacerbada – elementos os quais, como podemos verificar em vários momentos desta 

pesquisa, estão interligados. Maura enxerga então sua infância com esse olhar, procurando 

                                                 
85 ENGEL, Magali. “Psiquiatria e feminilidade”. In: PRIORE, Mary Del (org). História da Mulheres no Brasil. 

3ª ed. São Paulo: Contexto, 2000. p. 333. 
86 Ibidem. p. 340. 



38 

os indícios do que havia se tornado e nos oferece uma visão na qual ela mesma percebe uma 

anormalidade em sua sexualidade, nos relatando episódios como o a seguir: 

 

 [...] Na fazenda tínhamos uma loja. O rapaz, empregado da loja, sempre se 

recusava a nos dar balas, a mim e minhas irmãs menores. Uma tarde fui sozinha. 

Pedi-lhe. Disse que sim. Sentou-me no balcão e teve relação sexual comigo, nas 

minhas pernas. Não tive reação, creio haver sentido prazer e nojo. Sentindo-me 

molhada, julguei que ele houvesse feito pipi nas minhas pernas (eu devia ter cinco 

anos). Deu-me as balas e fui para casa. Era de tarde. Todos se achavam sentados 

na varanda. Mamãe também. Usava um vestido branco, parece-me. Ao ver-me, 

tentou pôr-me no colo. Recusei-me. Achei-a limpa, inocente e bonita. Corri para 

casa, deitei-me sob os lençóis, sem me lavar. Mais tarde, durante muito tempo, ao 

me deitar para dormir, à noite, olhando mamãe andar pelo quarto, lembrava-me 

do que aconteceue chorava (o rapaz desaparecera na madrugada do dia seguinte, 

deixando a impressão de que ficara louco. Não compreendi a razão de sua fuga, 

nada revelei a ninguém). Mais tarde, dois outros empregados repetiram o mesmo. 

A sensação que me dominava nestes momentos era sempre de náusea e prazer. 

Porém, não cheguei a ver o órgão genital de um homem até meu casamento. 

Contaram-me que quem faz “bobagens” tem um neném. Julgava-me grávida, 

então. Esta quase certeza me deixava estupefata. Imaginava o que aconteceria se 

papai viesse a saber. Tudo tão violento e extraordinário. 

 O sexo foi despertado em mim com brutalidade. Cheguei a ter relações 

sexuais com meninas de minha idade. Isto aos seis ou sete anos.87 

 

Maura enxerga desta forma o contato com a sexualidade na infância e nos indica: a 

sexualidade foi despertada nela com brutalidade. É curioso como ela indica com esses 

episódios, uma perda da sua inocência e como a sua mãe é, para ela, uma referência de 

inocência e limpeza, ao contrário dela, que se sentia maculada e suja. É interessante também 

perceber a ambiguidade de seus sentimentos em relação ao sexo, mesmo quando menina: 

mistos de náusea e prazer, algo entre o violento e o extraordinário. Podemos nos atentar 

também à linguagem de Maura neste trecho. Maura utiliza, nessa narração, uma linguagem 

muitas vezes infantil, fazendo uso de palavras como “pipi”, “bobagens”, “neném”. 

 

Chego à conclusão de que o mal é uma dimensão da minha natureza. 

Quando me sinto à beira de ser brutalizada nos meus sentimentos mais delicados, 

espero entregar-me sem resistência, mergulhar com repulsa no que me dá um 

prazer sórdido e doentio.88 

 

Maura reproduz, portanto, em certa medida, o discurso médico, social, cultural e até 

mesmo religioso sobre a essência da mulher, de si mesma e sua potencialidade para o mal. 

Mais uma vez, temos indicado certo tipo de contradição quando fala dos seus sentimentos 

sobre o sexo, como a mesma diz “um prazer sórdido e doentio”. 

                                                 
87 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit. pp. 17-18 
88 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit. pp. 116-117 
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Os fragmentos de texto a seguir, Maura descreve as relações com alguns homens em 

sua vida: 

 

Vivi durante cinco meses em casa de meus sogros, todo este tempo 

acreditando-me apaixonada pelo pai do meu marido, homem forte, alto, muito 

bonito, de quarenta anos, coronel da Polícia Militar e comandante do batalhão 

existente na cidade onde morávamos. Diziam-me parecida com uma sua ex-

amante. Isto me excitava deveras. Minhas insinuações foram porém tão discretas, 

que ele jamais percebeu. Meu médico deu-me uma explicação para este fato, está 

registrada neste diário. Sexualmente amava meu marido, possuía uma concepção 

severa da moral de uma mulher casada. Mas sempre vivia em choques com meus 

princípios morais – PORTANTO.89  

 

                                                * 

 

[...] Nesse sanatório [da primeira internação] tive o que se chama um “caso” 

com um médico psiquiatra. Depois foi horrível. Não me responsabilizei, ele não 

se responsabilizou, todos me acusaram, não vou escrever o resto porque prefiro 

não fazê-lo. Não que tema ser desmentida, ou sinta vergonha. Não sinto vergonha. 

O psiquiatra talvez devesse sentir. Não sei; prefiro não julgá-lo, compreendo agora 

o quanto são deficientes os psiquiatras. Sofri, vi-me sozinha, mamãe perdeu toda 

a confiança em mim, ignoro como sobrevivi. Gostaria de registrar uma coisa que 

considero importante: uma amiga minha foi falar ao tal psiquiatra, parece-me que 

ousou ameaça-lo; ele respondeu-lhe tranquilamente que, se eu o responsabilizasse 

perante minha família ou outras pessoas, provaria ser mentira – porquanto eu 

estive internada e seria assim encarada facilmente como louca.90 

 

 

                                                 * 

 

 [...] Ela vai dizer que estou apaixonada pelo médico. Acabará dizendo. 

Sinto-me excitada, desejo vê-lo amanhã. Dr. A. é simpático, todos dizem. Começo 

a achá-lo bonito. Olhos oblíquos, boca bem feita, dentes brancos, nariz pequeno e 

um tanto arrebitado. Gosto de nariz arrebitado. Já escrevi que não é branco. Julgo-

o sensual. Considerando-o assim. Creio que desejo que ele seja assim.) 

   

Nos trechos acima podemos notar um padrão sobre Maura: ela parece destacar em sua 

escrita e, portanto, em sua vida, a importância e a constância das relações com homens em 

posição de poder, ao menos de posição de poder sobre ela. Fala do sogro, de um psiquiatra 

que a tratou, com o qual teve um caso e do psiquiatra que a está tratando, pelo qual se diz 

apaixonada. Estes trechos e esses homens representantes de algum poder lembram também 

a forma pela qual Maura descreve a importância de seu pai em sua vida: o coloca como um 

homem bom e honesto, mas também homem de poder em sua região, um poder violento, 

que poderia matar ou deixar viver91. Ao mesmo tempo, Maura o desafiou, aquele homem 

bravo e imponente, para poder casar-se, e ele implorou, chorando – o que é algo forte para 

                                                 
89 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit. p. 21 
90 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit. p. 67 
91 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit. pp. 10-11. 
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um homem que parece reproduzir tanto os padrões de masculinidade – , para que ela não o 

fizesse, mas o fez mesmo assim, ou seja, acabou sucumbindo à vontade da filha92. 

 Como Maura descreve relações com estes homens, tenho a impressão de que tenta 

desafiar o poder destas figuras masculinas, na tentativa de anarquizar estas relações, dobrá-

los segundo a sua própria vontade. Também podemos afirmar, de certa forma, que Maura 

toma a sua natureza má como verdade essencial sobre si, reproduzindo o que a sociedade 

esperava dela devido à sua história de vida. Era sensual, era má, portanto. 

 
 

2.2. OS MAUS, PARA O INFERNO. O SEXO, UMA VERGONHA 
 

 

Aos 5 anos, talvez antes, travei conhecimento com o sexo, vendo os 

animais na fazenda e ouvindo meninas, filhas de empregados. Ensinaram-me a 

encará-lo como coisa feia e proibida. Passei a sentir-me constantemente em falta, 

por ser grande minha curiosidade sexual. “É pecado fazer coisas feias”, diziam-

me. E eu sentia grande prazer nas coisas feias. Mais ou menos nesta época me 

impuseram um deus, um ser poderoso, vingativo, de quem nada se podia ocultar.93 

 

                                                               * 

 

Diziam-me que os maus iam para o inferno e o sexo era uma vergonha, um ato 

criminoso. Era sensual, e má, portanto. Então Deus se afirmou em razão da 

maldade [...] 

 

 Logo no início do diário, Maura fala da questão da sexualidade e de seus primeiros 

contatos com o sexo. A primeira associação que faz com esse elemento é com a feiura, a 

proibição, a vergonha e o pecado. Seu conhecimento precoce do sexo, assim como sua 

curiosidade sobre o assunto a fazem se enxergar, nesse passado da infância, como sensual e 

má, de inocência maculada, desde a tenra infância. Não só sua natureza biológica enquanto 

fêmea, nem apenas seu destino social enquanto mulher, mas seu destino espiritual, religioso.  

Como se o seu destino a partir dos episódios sexuais na infância, já descritos no tópico 

anterior, já determinasse seu destino enquanto uma mulher de sexualidade fora dos padrões. 

Era má, pecadora, suja. E deus era poderoso, vingativo e onisciente. Maria Elizabeth Melo 

da Fonseca em seu artigo “Religião, Mulher, Sexo e Sexualidade: que discurso é esse?”: 

 

Sabe-se que o discurso científico desde o século XIX esteve preocupado em passar 

crenças, ofuscar sistemas e em criar “verdades”. Durante tempos, a “verdade” 

reproduzida pelo discurso esteve controlada pela ciência, pela confissão, ou 

melhor, pelas relações de poder. Esta “verdade” apresentou-se sempre infiltrada 

nas relações de poder, ou seja, na aliança (Igreja, Estado, Família e Medicina), a 

                                                 
92 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit. p. 20-21. 
93 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit. p.16 
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qual fez uso de discursos de “verdade” sobre o sexo e fizeram valer, por meio da 

confissão, o controle dos perigos do sexo. O corpo representava, em certas 

situações, a decadência do ser humano.94 

 

 Maura e sua família eram conservadores, tradicionais e católicos. Isso é perceptível 

em sua narrativa sobre sua criação. A religiosidade e a relação problemática de Maura com 

essa espiritualidade católica é muito presente no texto, principalmente quando narra o 

passado. No primeiro capítulo, analisamos a noção que Maura desenvolve sobre a divindade 

da loucura. Em contrapartida, aqui Maura estabelece outra relação com o sagrado. Não uma 

relação de transcendência, eternidade e divindade com a loucura como anteriormente, agora 

o sagrado - e mais especificamente deus (ao qual se refere com “d” minúsculo) - é colocado 

como uma entidade opressora e violenta, que causa medo e dor. 

 Mary Del Priore, em seu livro Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história 

do Brasil 95, há no século XX uma espécie de aliança entre instituições como a Igreja, a 

Família e o Estado. Getúlio Vargas sela um pacto moral com a Igreja, pensando na 

valorização da família, do trabalho, da obediência ao Estado através de uma ética cristã.96 

Como coloca Fonseca, já citada anteriormente: 

 

Moldada no âmbito da moral sexual, a partir dos preceitos da Igreja Católica, 
a mulher foi e ainda é, de certa forma, privada dos seus sentimentos, ações e 
atitudes. Aliás, a referida aliança institucional, criou vários estereótipos à mulher, 

dentre os quais se destacam o de pecadora, incapaz, histérica, entre outros.97 
 

 

 Maura viveu, principalmente em sua juventude, em uma sociedade de influência e 

moral religiosas muito fortes. A partir disso, desenvolveu sua sexualidade também em torno 

disso. Por mais que Maura pareça tentar por vezes exaltar os aspectos negativos de sua 

sexualidade, o faz pois acredita que os discursos, tanto médicos quanto religiosos, detém a 

verdade sobre ela e sobre sua própria sexualidade. Acaba por reproduzir estes discursos, 

acreditando neles e internalizando a culpa de ser mulher e consequentemente, possuir uma 

sexualidade anormal. 

                                                 
94 FONSECA, Maria Elisabeth Melo da. “Religião, Mulher, Sexo e Sexualidade: que discurso é esse?” 

PARALELLUS, Recife, Ano 2, n. 4, jul./dez. 2011. p. 218. 
95 DEL PRIORE, Mary. Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil. São Paulo: Planeta 

do Brasil, 2011.  
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 Ibidem. p. 121. 
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 FONSECA, Maria Elisabeth Melo da. op. cit. pp. 216-217. 
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 Nesse caso, retornamos a Joan Scott, em seu artigo “A Invisibilidade da 

Experiência”98: nele, encontramos a necessidade de historicizar as experiências. Maura nos 

conta sobre sua vivência e experiência sobre a sua sexualidade, mas devemos analisar esses 

depoimentos historicizando seu discurso e sua experiência para então desmontar suas 

declarações e entender as motivações históricas, sociais, culturais e políticas que a levaram 

a construir certas questões subjetivamente. Entretanto, apesar de reproduzir essa moral 

religiosa no julgamento se si mesma, Maura também subverte o discurso, nos mostrando 

outras formas possíveis de enxergar a sua sexualidade. É sobre isso que vamos tratar agora. 

 

2.3 OS AMORES, OS AFETOS 

 

[...] Mas que houve? – me pergunto agora. Por que dr. A. me pareceu estar 

à beira de dizer que me queria sexualmente? Terei me projetado? Ele parece com-

pletamente inocente do que pensei. Falávamos da necessidade sentida pela pessoa 

que ama de estar junto do objeto amado. Então ele falou com veemência, como se 

pensasse em mim, em possuir-me, porque estávamos perto, apenas os dois. CU-

RIOSO: nada houve, ele mudou de assunto naturalmente, quando eu julgava per-

dido tudo o que esperei dele. Chego à conclusão de que o mal é uma dimensão da 

minha natureza. Quando me sinto à beira de ser brutalizada nos meus sentimentos 

mais delicados, espero entregar-me sem resistência, mergulhar com repulsa no que 

me dá um prazer sórdido e doentio. 

Que espero de dr. A.? Que me ame, ou que se deixe amar? Não sei exata-

mente, creio estar exigindo o que nunca encontrei. Espero alcançar as coisas pelos 

caminhos coerentes com a minha sensibilidade. Se não consigo, em desespero de 

causa, entrego-me, como esperando que, de um charco, nasça uma rosa azul bri-

lhando. 

Mas eu preciso. Preciso descobrir em alguém o que para mim está nebuloso 

difícil. Preciso encontrar-me em alguém. A minha parte preciosa e escondida. A 

minha alma intocada. Entretanto dr. A. não deve precipitar as coisas. É necessário 

julgar tê-lo encontrado. Sim, a necessidade de achá-lo onde o coloquei.99 

                                                 

                                               * 

 

[...] Não tenho dúvida de que devo, preciso amar alguém. A que? A dr. A.? 

sou demais impiedosa para amá-lo. Posso afirmar não haver ainda amado? Sim. 

Que emoções escandalosas tenho dentro de mim: é que às vezes tudo ameaça pre-

cipitar-se, minto para mim mesma, não sei para onde dirigir estas emoções. Minha 

consciência de inutilidade de tudo mata-me. Esta incapacidade de sofrer torna-me 

árida, vazia – invento a cada instante, invento-me a cada instante. Como se pode 

amar alguém, se se necessita ser constantemente amada? Amar é dar? Sim. É acei-

tar? Sim.100 

 

 

Maura, como já exposto nesse trabalho, reproduz e internaliza uma essência feminina 

no que diz respeito a sua sexualidade. Muitas vezes, principalmente no início do livro, Maura 

                                                 
98  SCOTT, Joan W. “A Invisibilidade da Experiência”. Projeto História, nº 16, São Paulo, 1998. 
99 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit.  pp. 116-117. 
100 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit.  p. 123. 
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enxerga sua sexualidade como anormal e, por conta disso, expõe essa questão em tom de 

culpa. Maura aparenta não se achar digna ou capaz de viver uma genuína relação de amor e 

afeto, principalmente no que se trata do amor romântico, como podemos observar nos tre-

chos acima. Ao mesmo tempo, mostra sua intensidade de viver, de mergulhar nos sentimen-

tos, até mesmo de maneira consequente e impulsiva, esperando que disso saia algum resul-

tado positivo. Aparenta a necessidade de viver uma relação amorosa, algo que lhe foi negado 

pelos estigmas sociais impostos pela sociedade a partir do momento em que resolveu deso-

bedecer aos papéis e padrões estabelecidos pelo seu gênero. 

 

 

[...] Estávamos na fila do lotação, dr. A. olhava insistentemente para uma 

moça. Fiquei aborrecida, falei bem alto para ela ouvir: “Dr. A., sua mulher sabe 

que o senhor flerta na rua?”. A moça mudou de posição, pareceu desapontada, vim 

embora sem me despedir. Decididamente ele não é muito sério. Foi-me fácil cons-

tatar na fila do lotação. E como fui pretensiosa, falando e escrevendo que ele me 

ama. Que tenho eu de novo para oferecer-lhe? E ainda que tenha, poderia ele al-

cançar? Deve até andar aborrecido de me ouvir. Tenho sido mesmo ridícula. On-

tem disse a dr. Rubens: “Preciso de um namorado. Não posso me deixar ligar tanto 

afetivamente dr. A., escutando sempre que para ele sou apenas paciente”. 

 

                                                   * 

 

- Dr. A., sou bonita? 

- É. Você é bonita e sabe. 

- Ficarei feia um dia. Caminho para lá. Já fui mesmo muito mais bonito do 

que agora. Queira-me enquanto não estou feia e velha. 

- Maura, admiro mais suas qualidades espirituais e intelectuais. Quanto 

bem você poderá fazer, ficando em condições psíquicas. Quero vê-la sendo muito 

útil. 

- Se não fosse casado, se casaria comigo? 

- Se ficasse curada e eu viesse a amá-la de outra maneira. 

- Mas, Dr. A., o senhor diz que se eu ficar curada vou deixar de amá-lo. 

- Chegou aonde eu queria. O que você chama amor não é mais do que... 

Falou, terminei interrompendo-o: 

- Não sou ninfomaníaca. Julgo-me até assexuada. Ou julgava-me. Agora 

quero fazer amor com o senhor. 

(Assim terminaria minha curiosidade, minha angústia, veria que todos são 

iguais desistiria para sempre do sexo – que me parece absurdo, sujo e epiléptico; 

renunciaria a esta tentativa de comunicabilidade: que não houve até hoje para mim 

e dizem ser a única possível. Como será o amor? – verdade: como será isso de 

fazer amor e tudo acontecer? Quero saber, dr. A. – ou continuar não sabendo, que 

importa. O importante é tentar pela primeira vez de verdade.) 

- Você, Maura, deixaria de me amar se isto acontecesse. 

- Sim, talvez. Mas quero ter certeza de que me ama como a mulher. É im-

portante: ficar certa de que me ama. 

- Pode ficar. Não é só o contato genital que justifica o amor. 

(Pronto: por hoje ele conseguiu estragar tudo. Este “contato genital” foi a 

expressão mais infeliz de dr. A. até hoje.) 

- Bem, então somos namorados?101 

 

 

                                                 
101 CANÇADO, Maura Lopes. op. cit. p.162-163 
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 Precisamos atentar que tudo o que lemos sobre Maura, neste caso, foi ela mesma 

quem escreveu. Ou seja, são seus relatos sobre questões e episódios específicos de sua vida. 

Pensando nisso, devemos apontar para duas coisas importantes: primeiro, como mesmo fa-

lamos, é o ponto de vista de Maura que temos acesso aqui, ou seja, como mesmo já foi 

colocado, é através da escrita que Maura desenvolve e produz a sua subjetividade. Segundo, 

como já foi posto, por conta disso, não podemos levar estes relatos como simples reprodu-

ções de verdade de uma experiência, principalmente quando se tratam de diálogos com outra 

pessoa, pois envolve o ponto de vista de Maura sobre um diálogo. Enfim, devemos histori-

cizar a experiência para compreender as condições em que estes relatos foram escritos. 

 Outra questão importante é entender que ela se vê como um sujeito, uma mulher, de 

sexualidade anormal e ao mesmo tempo parece desenvolver uma relação de amor e afeto 

com o médico – na sua cabeça, pelo menos, em certos pontos correspondida – e, claro que 

não podemos negar que Maura também reproduz nas relações que idealiza com Dr. A, prin-

cipalmente, a questão do amor romântico e heteronormativo, mas isso não se trata necessa-

riamente de algo contraditório, se pensarmos a subjetividade como algo móvel/não fixo, e 

múltiplo, como coloca a filósofa Rosi Braidotti em seu artigo “Diferença, Diversidade e 

Subjetividade Nômade”102. Maura desloca sua subjetividade várias vezes ao longo de seu 

texto, o qual é fragmentado, e isso não apenas em relação a loucura, mas em relação à sexu-

alidade também. Maura transita entre os pólos de reproduzir os processos de sujeição, mas 

também os subverte nos processos de subjetivação. Maura, como já colocado, muitas vezes 

descentraliza a identidade de mulher louca e de sexualidade anormal, nos mostrando outras 

perspectivas sobre si mesma, que não faça parte do discurso psiquiátrico, médico ou religi-

oso. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 BRAIDOTTI, Rosi. “Diferença, diversidade e subjetividade nômade”, Revista on-line Labrys, estudos 

feministas, n.1-2, julho-dez. 2002. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, escolhemos partir das categorias de loucura e sexualidade justamente 

por serem duas categorias que aparecem interligadas e relacionadas nos discursos médicos 

e psiquiátricos do século XIX à natureza feminina. A partir disso, fizemos a divisão dos 

capítulos e em cada um deles, procuramos explorar como se davam os processos de 

subjetivação de Maura Lopes Cançado a partir destas categorias. Na conclusão desta 

pesquisa monográfica, portanto, pude perceber algumas peculiaridades no que se trata a estes 

processos da autora, através seu livro/diário Hospício é Deus.   

Maura, ressignificando o espaço da loucura e do manicômio como espaço de certa 

liberdade para ser, o utiliza para experimentar sua literatura. Ou seja, a loucura e as 

expectativas sociais sobre os inclusos nessa categoria, oferecia a ela um espaço para além 

da ordem do racional e suas limitações para formular sobre si através da escrita. Portanto, 

percebemos também que não é a loucura ou sua sexualidade dita anormal que se torna o fator 

principal para a produção da sua subjetividade (ainda que esta seja o que possibilite uma 

escrita diferenciada), mas sim a própria escrita de Maura Lopes Cançado, que ocupa 

centralidade em tal processo de subjetivação.   

Podemos concluir também, que Maura, apesar de muitas vezes reproduzir o que está 

posto, como o próprio saber médico sobre ela – afinal, não se encontra fora do mundo, de 

seu espaço e de seu tempo – também o subverte, escapando às definições de loucura e 

sexualidade patológicas impostas por médicos e psiquiatras, deslocando sua identidade e a 

de suas companheiras do centro da loucura através da escrita. Como diz Carla Cristina 

Garcia, em seu livo Ovelhas na névoa: um estudo sobre as mulheres e a loucura: 

Muitas dessas narrativas sobre a insanidade são psicologicamente mais 

ricas do que as descrições médicas, ao constatarem, por exemplo, que a loucura 

muitas vezes resulta de um certo fracasso em rejeitar os modelos sociais de 

comportamento. Entretanto, dizem as autoras, a loucura também é um rótulo 

imposto pela sociedade à mulher que se atreve a desviar ou tentar escapar dos 

padrões estabelecidos, rótulo que aprisiona e oprime e é particularmente punitivo 

para quem tentou se libertar da “normalidade”.103 

 

 Maura, assim, nos oferece uma visão de si para além das construções de saberes 

sobre a mulher e uma suposta natureza ou essência feminina. Podemos dizer então que isto 

aponta para as reflexões realizadas por uma filosofia pós-estruturalista e um feminismo 

ligado a esta última os quais criticam as identidades fixas provenientes do pensamento do 

                                                 
103 GARCIA, C. C. op. cit. p. 54. 
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século XIX. Tal como coloca Margareth Rago em seu artigo “Feminismo e subjetividade em 

tempos pós-modernos”:   

 

É nessa lógica, a meu ver, que as discussões sobre as relações de gênero 

têm sentido, como um modo de escapar da filosofia do sujeito e das armadilhas da 

afirmação das identidades, para entrar num novo campo epistemológico e político, 

capaz de se abrir para a formulação de novas perguntas e respostas, ou antes, para 

criar novos modos de existência. É ainda nesse sentido, que o diálogo com 

Foucault e Deleuze, entre outros filósofos contemporâneos, tem sido enriquecedor 

para o feminismo, pela profunda crítica que aqueles lançam ao pensamento 

cêntrico e à ciência ocidental, fundados na lógica da identidade, assim como pelas 

saídas que apontam.104 

 

Por fim, observando essa centralidade da escrita no caso de Maura Lopes Cançado 

na produção de sua subjetividade ressalto que é de fundamental importância pensar a 

“escritora” Maura e a questão da escrita feminina, em geral e dentro do espaço asilar. Afinal, 

como já posto, a construção da subjetividade de Maura está intrinsecamente ligada à sua 

escrita. Apesar de haver muitos estudos acerca da produção literária feminina, 

principalmente a partir da década de 70 com a emergência do movimento feminista e a crítica 

à cultura patriarcal e masculina - a qual se apoiava na ideia que o dom artístico e individual 

era algo exclusivamente do homem, enquanto a mulher estaria limitada por sua própria 

biologia -, a concepção misógina ainda permeia o sistema cultural na atualidade105. Segundo 

Margareth Rago, no prefácio intitulado “Em defesa da escrita feminina,” presente no livro 

Encantações, de autoria de Norma Telles, é urgente ainda hoje, portanto, reconstituir 

historicamente essa produção feminina e se conectar com ela: 

 

Mesmo com todo o avanço dos feminismos no país e no mundo, das enormes 

conquistas das mulheres e do grande crescimento de intelectuais do sexo feminino 

em todas as áreas do saber e nas artes, ainda continuamos sem um conhecimento 

mais aprofundado de nosso passado e sem uma conexão mais estreita com a 

própria cultura feminina produzida por nossas antepassadas. (...)  

Apesar da proliferação das pesquisas acadêmicas feministas também no Brasil, 

ainda não conseguimos recuperar plenamente esse tempo perdido e refazer as 

pontes rompidas com uma importante tradição, silenciada das narrativas da 

História.106 

 

No mesmo prefácio do livro de Norma Telles, citado anteriormente, Rago entende 

que o que há de subversivo no feminismo atualmente é além do que delatar as injustiças 

                                                 
104 RAGO, Margareth. “Feminismo e Subjetividade em Tempos Pós-Modernos”. In: LIMA, Claudia Costa. 

Poéticas e Políticas Feministas. Florianópolis: Editora das Mulheres, 2004. p. 11. 
105

 RAGO, Margareth. “Prefácio: Em defesa da escrita feminina”. In: TELLES, Norma. Encantações: 

escritoras e imaginação literária no Brasil, século XIX. São Paulo: Intermeios, 2012. p. 15 
106 Ibidem. pp. 15-18. 
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sociais que são e foram cometidas contra as mulheres durante a História, contestar e romper 

com o sistema de representações dominantes107. Quanto as tradições silenciadas nas 

narrativas da História, isto pode ser também aplicada à questão dos loucos e do seu saber, 

sua produção cultural, etc. Por esse motivo destaco Maura Lopes Cançado: obras relegadas 

à marginalidade, escritas por uma mulher dita louca. 

 Isso nos mostra a potencialidade da fonte trabalhada nesta pesquisa e como ela está 

longe do esgotamento, nos oferecendo vários aspectos para ainda serem estudados. O 

presente trabalho oferece novos caminhos no que se trata do olhar para esse documento. A 

questão da escrita enquanto produção da subjetividade de uma mulher marginalizada e 

psiquiatrizada é uma delas e é no que pretendo me aprofundar e realizar no futuro, em 

próxima oportunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Ibidem.p. 18. 
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4. FONTE 

 

CANÇADO, Maura Lopes. Hospício é Deus: Diário I. 5ª ed. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2015. p.27. 
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