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1. INTRODUÇÃO   

 
Ao longo dos últimos anos, a Casa de Oswaldo Cruz, por meio de ações do Departamento 

de Arquivo e Documentação (DAD), do Departamento de Pesquisa (DEPES) e do Programa de 

Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS), vem se empenhando em 

constituir um programa de pesquisas históricas e de preservação documental em torno do tema 

da psiquiatria e da saúde mental no Brasil, que abrange tanto o campo das ciências e 

neurociências, como os da saúde e da assistência públicas. Tais iniciativas foram reforçadas por 

meio da formação de um grupo de pesquisa do CNPq, sediado no DEPES-COC/Fiocruz e 

denominado “O físico, o mental e o moral na história dos saberes médicos e psicológicos”. O 

GP, em funcionamento desde 2008, se tornou altamente produtivo e se constituiu em liderança 

para a história dos saberes médico-psicológicos, entre pesquisadores vinculados a diferentes 

áreas e instituições que tomam como objeto de estudo o tema da loucura e dos saberes que a 

englobam. Sediado no Rio de Janeiro, o GP tem se empenhado, dentre suas pesquisas, em trazer 

novas informações sobre o processo de constituição da psiquiatria no país a partir de sua 

primeira instituição asilar. Os esforços conjuntos vêm favorecendo hábitos de trabalho coletivos 

entre seus pesquisadores e têm permitido iluminar a necessidade de organização e divulgação 

de documentos históricos preciosos das instituições que sediam fontes primárias desse tema.1 

Fruto desse envolvimento, diversos produtos de pesquisa já foram desenvolvidos nesse campo 

de investimentos da Casa de Oswaldo Cruz.  

Para dar expressão coletiva e sistemática aos esforços individuais de pesquisa e atividades 

isoladas de salvaguarda dos acervos é que propomos a formação mais ampla e consistente deste 

projeto. Pretendemos congregar instituições de guarda de acervos e pesquisadores cujos 

trabalhos mantêm pontos de afinidade, visando: promover o intercâmbio de instituições de 

pesquisa do estado do Rio de Janeiro, articular trabalhos de pesquisadores entre si com alunos 

de diferentes níveis de senioridade e produzir ferramentas tecnológicas para recuperação de 

informações arquivísticas. 
 

Assim, o projeto de pesquisa ora apresentado tem por objetivo analisar o modo como o Hospício 

de Pedro II, também conhecido como Hospital Nacional de Alienados (HNA),2 a primeira 

 
1 Duas evidências concretas desse investimento é o acordo de cooperação técnica entre a COC e o IMASJM para 
o desenvolvimento do Programa de Gestão, Preservação e Difusão Documental do Acervo Arquivístico sob a 
guarda do IMASJM (Processo n. 15/2012); e o projeto de apoio a acervos em risco (APQ1 – FAPERJ proc. n. 
208168), proposto em parceria entre COC/Fiocruz e o IMASNS. 
2 A instituição foi inaugurada como Hospício de Pedro II durante o Império (1852-1889); foi renomeada Hospício 

Nacional de Alienados (HNA) com a proclamação da República, a partir de 1890 (Brasil, Decreto n. 142-A, de 
11/01/1890); na reforma da Assistência de 1911, ganhou o nome de Hospital Nacional de Alienados (Brasil, 
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instituição asilar, especialmente voltada para alienados no país, constituiu-se como o centro 

nacional de circulação, produção e difusão de conhecimentos científicos e de práticas 

assistenciais relativas à medicina mental no Brasil, a partir do qual se definiram grupos 

patológicos em sua população e  produziu-se um imaginário social  sobre a loucura . Durante 

um século, a instituição foi solo para diferentes atores sociais que dialogaram, debateram e 

disputaram teorias e nosologias diversas para as moléstias mentais e suas terapêuticas.  

O recorte temporal escolhido tem como marco inicial o decreto de criação do hospício, 

em 18 de julho de 1841 (Brasil, Decreto n° 82), que foi a primeira instituição imperial voltada 

para a assistência aos alienados. O fim do período a ser investigado é o ano de 1944, quando o 

Decreto-lei nº 7.055, de 18 de novembro, cria o Centro Psiquiátrico Nacional (CPN)3, 

extinguindo definitivamente o antigo hospício.  

Como veremos, a análise aqui proposta visa atualizar a historiografia sobre o assunto, 

tendo em vista a centralidade desta instituição para a própria constituição da psiquiatria e de 

seus saberes afins (medicina-legal, criminologia, neurologia e psicologia experimental) no país. 

Desde os estudos clássicos de Michel Foucault, Thomas Szasz, Erving Goffman e Ronald David 

Laing, no contexto internacional, e Roberto Machado e colaboradores, Jurandir Freire Costa, 

Maria Clementina P. Cunha e Magali Engel no contexto brasileiro, a criação dos asilos de 

alienados tem sido interpretada no sentido oposto àquele conferido pela retórica oficial: a 

terapêutica moral, inscrita na própria arquitetura asilar, não seria a expressão de um tratamento 

humanitário e racional, mas, ao contrário, redundaria da tentativa de dominar os 

comportamentos desviantes e reforçar o conformismo à ordem burguesa e seus valores 

emergentes.  

Mais recentemente, a historiografia tem matizado a ênfase conferida à função de controle 

social da Psiquiatria e do hospício. Não se trata aqui de rejeitar a classificação diagnóstica como 

evento político, isento de valor, mas de relativizar a chave analítica que a reduz à normalização 

imposta pelo sistema social, tendo em vista a racionalização do controle sobre os desviantes. 

Desse modo, a história do HNA não deve estar confinada à verificação de uma função 

 
Decreto 8.834, de 11/07/1911). A partir de 1927, em nova reforma da Assistência, passou a chamar-se Hospital 

Nacional de Psicopatas (Brasil, Decreto 5.148, de 10/01/1927). Para fins de uniformização, ao longo do projeto 
denominaremos a instituição como HNA, referindo-se tanto ao período imperial quanto ao republicano. 
3 O CPN foi criado em Engenho de Dentro, em 1944 (Brasil, decreto-lei nº 7.055) onde havia sido inaugurada, em 
1911, uma colônia de mulheres alienadas, que recebeu da Seção Esquirol do HNA o excedente de mulheres 
‘indigentes’ do Hospício Nacional (Brasil, MJNI, 1911, 1912). Ao ser inaugurado, o Centro Psiquiátrico Nacional 
compreendia as seguintes instituições: Hospital Gustavo Riedel (herdeiro da antiga colônia); Hospital de 
Neuropsiquiatria Infantil (inaugurado em 1942), que absorveu as crianças internas da seção Bourneville do HNA 
e da Colônia Juliano Moreira; o Hospital Pedro II (inaugurado em 1943), que recebeu os pacientes do antigo HNA; 
e o Bloco Médico Cirúrgico (inaugurado em 1948), hospital de oito pavimentos destinados à internação clínica, 
cirúrgica e obstétrica dos pacientes psiquiátricos, de todo o estado do Rio de Janeiro (Oliveira, 2004).  
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presumida: o controle social a partir do ajuste das condutas. É preciso estar atento a processos 

inter-relacionados que correspondem a esferas distintas da dinâmica societária em curso.  

Como aprofundaremos adiante, mudanças e contingências têm sido apontadas por 

narrativas atentas a uma instituição onde diferentes interesses se sobrepõem e interagem em 

desenvolvimento contínuo: os saberes psiquiátricos; o Estado imperial e, depois, republicano; 

a Irmandade da Misericórdia; a polícia da corte (depois Município Neutro) e das províncias; o 

aparelho judiciário; os internos, seus familiares e redes clientelares. Para cada um desses atores, 

o papel emblemático e as expectativas depositadas sobre a instituição constituíram expressões 

de quadros de referência simbólicos instáveis ao longo do tempo. 

Neste sentido, o intuito é de, por intermédio de novas fontes primárias e de novas questões 

heurísticas, compreender o modo como a história institucional do HNA se articula à história 

das ciências médicas relativas ao “mental” e às práticas terapêuticas a elas correlatas, as quais 

articulam intervenções nas esferas físico-orgânicas e morais-psicológicas de sujeitos e 

populações. 

Cumpre destacar que a consulta a novas fontes primárias traz para este projeto de pesquisa 

sediado no DEPES/COC/Fiocruz uma articulação importante entre desenvolvimento de 

investigações históricas e preservação de acervos documentais do antigo Hospício, os quais se 

encontram sob a guarda de quatro de suas instituições herdeiras: o Instituto de Psiquiatria da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB-UFRJ); o Instituto Municipal de Assistência à 

Saúde Nise da Silveira (IMASNS–SMS-RJ), o Instituto Municipal de Assistência à Saúde 

Juliano Moreira (IMASJM–SMS-RJ) e o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor 

Carrilho (SDM/HCTPHC). 

O Instituto de Psiquiatria tem sua origem no Pavilhão de Observação, criado pelo Decreto 

n. 1559, de 07/10/1893. Constituía-se como porta de entrada de “doentes gratuitos, suspeitos 

de alienação mental, enviados pelas autoridades públicas”. Sua direção não ficava a cargo do 

diretor do Hospício, mas era “exclusivamente reservado para a clinica psychiatrica e de 

molestias nervosas da Faculdade de Medicina, sob a immediata direcção do lente respectivo e 

de seu assistente”. 4 Em 1911, o Decreto n. 8.834 passou a denominar o Pavilhão como Instituto 

de Neuropatologia. Na década seguinte, ocorreu nova reestruturação da Assistência a Alienados 

e esta instituição passou a se chamar Instituto de Psicopatologia (Brasil, Decreto n° 5148-A, de 

10 de janeiro de 1927). Posteriormente, em 1938, o Instituto de Psicopatologia foi transferido 

 
4 Capítulo II do decreto, em especial, seu artigo 11, é inteiramente dedicado ao “Pavilhão de Observação”.  
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para a recém-criada Universidade do Brasil a fim de formar o que ainda hoje é o Instituto de 

Psiquiatria (Brasil. Decreto-lei n° 591, de 3 de agosto de 1938). Toda a documentação clínica 

do antigo Pavilhão de Observação ficou no Instituto, ocupando o mesmo espaço físico desde 

1894 (data da inauguração da Instituição). São livros de matrículas de entrada, saída, e 

diagnóstico dos pacientes e 627 livros de observações clínicas (1896-1944), encadernados, com 

grande quantidade de registros manuscritos. A documentação permite ao pesquisador verificar 

a primeira avaliação de pacientes gratuitos na instituição, porque o Pavilhão possuía como 

finalidade avaliar, por um período de 15 dias, os suspeitos de alienação enviados pelas 

autoridades policiais. Cabe ainda ressaltar que estes documentos possuem a chancela do Comitê 

Nacional do Programa Memória do Mundo, da UNESCO, na premiação de 2013, quando a 

Coleção Memória da Psiquiatria Brasileira (1894 – 1980) foi considerada parte fundamental do 

patrimônio documental e cultural da humanidade. 

O Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira também é herdeiro do 

HNA e surge quando, no início da República, o referido Hospício contava com o suporte de 

colônias de trabalho agrícola na Ilha do Governador para onde eram encaminhados alguns dos 

pacientes, especialmente os incuráveis mais pobres (Amarante, 1982). No ano de 1911, a partir 

de uma reestruturação da Assistência a Alienados, o terreno do Engenho de Dentro foi destinado 

à construção de outra colônia, dirigida apenas à população feminina, e que serviria de instituição 

complementar ao HNA. Em 1918, após o psiquiatra Gustavo Riedel assumir sua direção (1918-

1932), esta instituição foi nomeada Colônia de Alienados de Engenho de Dentro e a abrigar 

também pacientes masculinos. Foi quando passou a ter uma proposta terapêutica inovadora no 

Rio de Janeiro, com serviço hetero-familiar de assistência extra-hospitalar e o primeiro órgão 

de divulgação da higiene mental, o Instituto de Profilaxia Mental (1921), que originou, em 

1923, a Liga Brasileira de Higiene Mental. Foi ali também que se instalou, em 1919, “o primeiro 

serviço externo de consultas de profilaxia mental instituído na América do Sul”, o Ambulatório 

Rivadávia Correia (Piccinini, 2008). A partir da década de 1920, seu projeto terapêutico firmou-

se como proposta hegemônica em relação ao Hospício Nacional (Facchinetti et alii, 2010). Tal 

fato, aliado à incômoda presença do HNA após o crescimento da zona sul da cidade, resultaram 

no fechamento dessa instituição e na transferência de seus pacientes para a Colônia, que foi 

transformada no Centro Psiquiátrico Nacional (CPN), assumindo papel de destaque na 

assistência aos indivíduos com problemas mentais no Rio de Janeiro.5 A maior parte da 

 
5 O Centro Psiquiátrico Nacional (C.P.N.) compreendia: o Bloco Médico Cirúrgico;  Hospital Gustavo 
Riedel;  Hospital de Neuro-Psiquiatria Infantil;  Hospital de Neuro-Sífilis; Administração e Secretaria. (Brasil, 
Decreto n° 82, 18 de julho de 1941) 
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documentação do antigo HNA está nessa instituição, que possui cerca de 28.800 dossiês de 

internação, além de livros da administração do Hospício e de Observação Clínica. Possui ainda 

um acervo bibliográfico de cerca de 25.000 volumes, desde 1840 até 1949. Reunido em grande 

parte por Juliano Moreira quando diretor do Hospício (1902-1930), o acervo bibliográfico não 

é apenas importante pela raridade das obras que possui, mas também por permitir entrever as 

influências teóricas que permearam o desenvolvimento da psiquiatria no país até pelo menos 

1930. 

O Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, por sua vez, também 

pode ser considerado herdeiro do antigo hospício, tendo em vista suas origens institucionais, 

As Colônias de Alienados da Ilha do Governador (São Bento e Conde de Mesquita), criadas em 

1890, já se encontravam em péssimas condições desde início do século XX  e foram extintas  

na década de 1920 com seus pacientes sendo transferidos para a nova Colônia de Psicopatas–

Homens, situada em Jacarepaguá, renomeada de Colônia Juliano Moreira, a partir de 1935. 

Além disso, na década de 1940, com a reestruturação da assistência – por meio das atividades 

do Serviço Nacional de Doenças Mentais e a transferência do antigo hospital de alienados 

situado na Praia Vermelha para o Engenho de Dentro – muitos pacientes foram enviados para 

a Colônia em Jacarepaguá, a qual deveria receber, sobretudo, pacientes crônicos (Venancio e 

Cassilia, 2010). Hoje o IMASJHM guarda ainda parte considerável do acervo da Divisão 

Nacional de Doenças Mentais (Dinsam)6 no qual se encontra significativa documentação clínica 

do antigo hospício. 

O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho (SDM/HCTPHC), 

extinto Manicômio Judiciário, é o último dos herdeiros do HNA que será trabalhado nesta 

pesquisa. Ele representou uma reivindicação antiga dos médicos, presente pelo menos desde o 

artigo 11 da Lei de 1903 da assistência a alienados (Decreto n° 1132, de 22/12/1903)  

 
Em relatório relativo ao ano de 1905, Antônio Austregésilo, na época médico da “Seção 
Pinel”, salientava o problema que os “alienados delinqüentes e perigosos”, “em 
promiscuidade com os outros mansos”, causavam para aquela seção. Alguns anos depois 
Juliano Moreira comentaria a mesma coisa. Poucos anos depois, o mesmo referiu-se a 

 
6 A Assistência Médico-Legal de Alienados foi criada em 1890 como órgão nacional formulador de uma política 
assistencial para os alienados. Em 1927 é renomeada como Serviço de Assistência a Psychopatas (SAP), pelo 
decreto nº 17.805 de 23 de maio, como divisão do Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores e, em 1930, 
passa a integrar o Ministério da Educação e Saúde Pública criado pelo Governo Provisório. Em 02 de abril de 
1941, o SAP é substituído pelo Serviço Nacional de Doenças Mentais (SNDM), como um dos 23 órgãos do recém-
estruturado Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Educação e Saúde (Brasil, Decreto-lei nº 3.171, de 
2 de abril de 1941). O Departamento compreendia as Divisões de Saúde Pública, de Assistência Hospitalar, de 
Assistência a Psicopatas e de Amparo à Maternidade e à Infância. O SNDM é extinto e em seu lugar é criada a 
Divisão Nacional de Saúde Mental (Dinsam) em 22 de maio de 1970, por meio do decreto nº 66.623, que dispõe 
sobre a organização administrativa do Ministério da Saúde, e dá outras providências. 
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“problemas com a seção de delinqüentes”, cuja população era prioritariamente de epiléticos, 
que não eram de forma alguma tratados, por conta da superlotação de todo o Hospício (1910-
1911) (Brasil, MJNI, [Relatórios ministeriais], apud Dias, 2010, p.56). 
 

Entretanto, seria preciso esperar quase duas décadas para que o Manicômio fosse 

construído. Como desde a lei de 1903 constava que “enquanto não possuírem os estados 

manicômios criminais” os alienados delinquentes deveriam ser alojados em “pavilhões que 

especialmente se lhes reservam” (Moreira, 1905, apud Dias, 2010, p.56), uma seção especial 

foi construída no HNA, em 1914, e denominada como seção Lombroso. Antes disso, os 

alienados delinquentes ficavam em uma ala da Seção Pinel. Construído no terreno da antiga 

Casa de Correção, o Manicômio recebeu os pacientes da antiga seção Lombroso do HNA 

(serviço de alienados delinquentes do Distrito Federal), que foram para ali transferidos no ato 

mesmo de sua inauguração (Brasil, Decreto n° 14.831, de 25 maio 1921). Nesse mesmo ano, a 

instituição recebeu novos pacientes, advindos das Casas de Detenção e de Correção (Idem). A 

partir da criação do Manicômio, a instituição ficou também responsável por produzir laudos de 

exame de sanidade mental solicitados por magistrados (Brasil, MJNI, [Relatórios ministeriais], 

1921-1922), passando a ter o monopólio sobre os exames em possíveis “alienados 

delinquentes”. Hoje, esse acervo guarda todos os documentos clínicos dos alienados 

delinquentes da seção Lombroso, além dos laudos de exame de sanidade de homens e mulheres 

que, tendo sido encaminhados para avaliação médico-legal, frequentemente estavam internados 

no HNA ou eram para lá encaminhados pela avaliação médica. 

Deste modo, o projeto de pesquisa ora apresentado, além de reunir pesquisadores de 

vários centros de excelência no Rio de Janeiro, articula representantes de diversas instituições 

responsáveis pela guarda dessa documentação, valendo-se também da colaboração do Arquivo 

Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ). O projeto vem somar esforços na tarefa de lançar 

luz sobre a importância desta documentação para a pesquisa em história das ciências médico-

mentais e para a preservação deste patrimônio cultural das ciências e da saúde. Busca, para 

tanto, organizar, sistematizar informações e criar mecanismos de acessibilidade a pesquisadores 

dessa documentação preciosa que, a despeito de todos os esforços exitosos que vem sendo 

empreendidos pelas instituições citadas, permanece parcialmente inacessível aos pesquisadores 

e em estado precário de guarda e conservação, com parcela do acervo sob risco eminente da 

perda definitiva. 

Caso contemplado pelo edital FIOCRUZ/CNPq, o projeto referente aos acervos será 

gerenciado, do ponto de vista da constituição de protocolos, manuais e bancos de dados comuns, 

por uma comissão composta por representantes das quatro instituições que detêm acervos do 
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HNA, sendo que a orientação técnica do projeto será fornecida pelo AGCRJ. No que diz 

respeito à organização da documentação referente ao HNA, alguns esforços pontuais de 

higienização serão feitos por terceiros contratados. 

Já no que tange à pesquisa, vale ainda salientar que os pesquisadores da Casa de Oswaldo 

Cruz, proponentes do presente projeto, têm se dedicado à repercussão e multiplicação de seus 

trabalhos por intermédio da formação de recursos humanos, com dezenas de alunos em 

orientação e defesas regulares de teses e dissertações; por meio da oferta regular de disciplinas 

de história da psiquiatria no PPGHCS da COC/Fiocruz, no curso de Especialização Técnica de 

Nível Médio em Saúde Mental da Escola Politécnica Joaquim Venancio (Fiocruz) e no 

mestrado profissional em atenção psicossocial no IPUB/UFRJ; com participação sistemática 

nos seminários em história de psicologia da pós-graduação em psicologia, na UERJ. No que 

diz respeito à produção, o grupo tem publicado de modo expressivo em periódicos nacionais e 

internacionais indexados, assim como capítulos de livros e coletâneas, com parcerias que 

articulam frequentemente os diferentes pesquisadores do GP. Além disso, os membros do GP 

possuem diversos trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais, e 

participam ativamente na organização de Simpósios Temáticos em eventos científicos 

nacionais (do SNH da ANPUH, do SNHCT da SBHC; da ANPEPP e dos Encontros bianuais 

do Clio-Psyché) e internacionais, como os encontros da Red Iberoamericana de Historia de la 

Psiquiatría (RIHP); e da Rede Iberoamericana de pesquisadores em História da Psicologia 

(RIPEHP)7 e da Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP). Como salientaremos adiante, 

esse intercâmbio iberoamericano será valioso para o desenvolvimento deste projeto. Os demais 

pesquisadores de outras instituições que se associaram a esta iniciativa são de reconhecida 

competência, acumulando significativas contribuições científicas sobre o tema, como pode ser 

atestado pelos respectivos currículos. Participam ainda de maneira sistemática ou pontual, como 

interlocutores do GP há muitos anos e estão articulados em diferentes níveis, a pelo menos uma 

das instituições selecionadas pelos pesquisadores para este projeto. 

 
 

2. OBJETIVOS  
 
Este projeto mantém dois objetivos gerais articulados, tendo-se em vista os dois eixos aos 

quais se vincula. O primeiro objetivo geral é analisar o modo como o HNA foi lugar de 

produção, circulação e validação de conhecimentos científicos e práticas assistenciais relativas 

 
7 Sobre as redes, ver, respectivamente: www.redhistoriapsi.mora.edu.mx/ e  www.ripehp.com 
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a uma medicina mental, engendrada por diferentes atores sociais que traziam à cena teorias e 

denominações diversas sobre a alienação e suas terapêuticas, a partir da qual se definiram 

grupos patológicos em sua população e se produziu um imaginário social sobre a loucura.  O 

outro objetivo geral é estabelecer parcerias entre as instituições detentoras da documentação já 

identificada e sumariamente aqui descrita, o que se constitui de fundamental importância para 

o entendimento não só da Psiquiatria no Brasil, bem como de sua consolidação como prática 

médica e social. Preservar, oferecer longevidade e compartilhar o acesso a tais documentos é 

elemento crucial para o fortalecimento do saber empírico e intelectual da comunidade 

acadêmica e para a manutenção e difusão do patrimônio cultural das ciências e da saúde.  

Para alcançarmos estes objetivos gerais, o projeto se subdivide em objetivos específicos 

que visam à análise do Hospício enquanto espaço de ciência e de assistência: 

a) Analisar o modo como a medicina mental constituiu parâmetros epistemológicos 

para diagnósticos e terapêuticas aplicados no Hospício de Pedro II, ao longo do 

Segundo Reinado, e do Hospício Nacional de Alienados, no período republicano, 

atentando para as relações cientificas estabelecidas pelos médicos entre as teorias 

psiquiátricas e as dimensões física e moral dos internos;  

b) Abordar o cotidiano do Hospício, descrevendo o percurso dos pacientes em seu 

interior, passando por seções, tratamentos e exames, buscando determinar as 

tecnologias e técnicas então utilizadas; 

c) Destacar o modo pelo qual a instituição esteve atravessada pelas hierarquias 

sociais prevalentes, reformulando, perpetuando e negociando os papeis sociais 

desempenhados pelos diversos atores presentes naquele microcosmo; 

d) Investigar as diferentes representações sobre o HNA e a loucura, tal como 

apareceram na literatura especializada, na grande imprensa, entre a população leiga 

e os internos, bem como suas consequências na constituição do imaginário social 

acerca do tema nas quatro primeiras décadas do século XX. Uma dimensão, em 

particular, será a análise dos documentos científicos, onde diferentes regimes de 

anotação, inscrição, gráficos e imagens terão importância destacada.  

e) Investigar a elaboração histórica da relação entre crime e anormalidade/patologia 

no HNA, visando analisar a recepção de teorias médico-criminológicas na 

construção diagnóstica produzida na instituição, bem como na conformação da 

Psiquiatria Forense naquele espaço. Aqui destacamos a análise das formas de 

apropriação, circulação e negociação do conhecimento psiquiátrico, antropológico 

e psicológico entre o campo médico-legal e o jurídico; 
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f) Reconstruir as experiências da “loucura criminosa” no campo médico e jurídico, 

estabelecendo, igualmente, uma história social da loucura e da loucura criminosa no 

HNA; 

g) Avançar no estudo do tratamento destinado a crianças e adolescentes no interior 

da instituição asilar. Tais espaços terapêuticos e pedagógicos foram paradigmáticos 

para a história da criança no Brasil, em especial para uma história da psiquiatria 

infantil.  

h) Investigar a história dos suicídios e das práticas suicidas perpetrados por internos 

do HNA constitui um recurso inestimável do ponto de vista do arquivo e 

documentação acerca de um fenômeno somente captado retrospectivamente por 

sistemas demográficos de informação. Um destaque para assassinatos-homicídios, 

suicídios, mortes inexplicadas, além da agressão e de sua lógica repressiva de 

contenção e eletroconvulsoterapia pode e deve ser concedido aos estudos em 

suicidologia sob uma perspectiva de história social da psiquiatria, somando-se 

evidentemente a uma história pormenorizada da clínica. 

i) Produzir um banco de dados de referência de documentação do HNA a ser 

compartilhado pelas quatro instituições que guardam os acervos clínicos da 

instituição. 

 

3. JUSTIFICATIVA  
 

3.1.Justificativa historiográfica: 

Este projeto de pesquisa se justifica por sua originalidade, ao propor atualizar e 

incrementar uma revisão historiográfica sobre a história do Hospício Nacional de Alienados 

(HNA), tendo em vista sua centralidade para a constituição e desenvolvimento de uma medicina 

mental no Brasil, como já vem sendo realizada pelos pesquisadores reunidos neste projeto. 

Neste sentido, pretendemos compreender os parâmetros científicos seguidos no Hospício, assim 

como esta instituição se fez presente no imaginário social da época. Pretende-se assim descartar 

uma visão presentista da prática científica e, ao mesmo tempo, considerar a questão das 

representações sociais em torno do hospício e da loucura. 

Os eixos temáticos originais desta revisão se contrapõem à ideia hegemônica, presente na 

historiografia, de que o HNA teria sido lugar preponderante de exclusão social, e podem ser 

resumidos nos seguintes termos: peça chave da modernidade psiquiátrica brasileira, o HNA 

legou grande quantitativo de testemunhos e fragmentos de sua existência histórica. Estes 
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vestígios necessitam de uma sistemática “imersão” para a construção de sentidos e 

interpretações sobre sua experiência (Huizinga, 1994, p. 95; Schorske, 2000, p. 243), 

exatamente o que propõe este amplo projeto de pesquisa. Narrar a história da instituição por 

meio de seus expedientes clínicos, “fontes históricas polifônicas” (Molina, 2009, p. 37), posto 

que não se restringem somente às “histórias clínicas”, mas também incluem a experiência de 

seus protagonistas, principalmente (não somente) psiquiatras e pacientes, abre significativas 

possibilidades interpretativas. 

Este esforço historiográfico não se restringe apenas à análise da realidade local do HNA 

ou da medicina mental no Brasil, mas propicia o diálogo comparativo com experiências 

históricas de instituições psiquiátricas em contextos ibero-americanos, tendo em vista as 

articulações já existentes com as redes internacionais das quais participamos (RIHP e 

RIPEHP)8. Favorece também sua inscrição no panorama dos países de origem ibero-americana 

em contraposição a outras tradições historiográficas, como a anglo-saxônica. 

Além de propor uma revisão na abordagem historiográfica do HNA, este projeto também 

se justifica por lançar mão de nova documentação. Os trabalhos pioneiros sobre a história da 

loucura e das instituições psiquiátricas no Brasil foram construídos com base em um limitado 

escopo de fontes, restringindo-se a poucos relatórios institucionais, às teses e periódicos 

médicos e a algumas fontes de viajantes. O acervo clínico e institucional não foi utilizado nestas 

interpretações, o que confere a ele uma característica de ineditismo. Considera-se que o projeto 

ora proposto irá fortalecer o trabalho acadêmico coletivo no âmbito do GP do CNPq, permitindo 

ampliar sua divulgação, incrementar a capacidade de formação de recursos humanos em todos 

os níveis do grupo e propiciar uma infraestrutura de pesquisa em fontes primárias, o que nos 

leva ao próximo item. 

 

3.2. Justificativa técnica sobre a sistematização e disponibilização de fontes 

arquivísticas de reconhecida importância histórica 

 

Os poucos trabalhos que têm, atualmente, proposto apresentar uma visão matizada sobre 

a criação e o funcionamento do HNA e que têm se ocupado desta documentação, ainda a 

exploraram muito pouco, devido principalmente à necessidade de identificação e catalogação 

de todo o acervo que apresenta a particularidade de estar disperso em quatro instituições como 

vimos. 

 
8 Sobre as redes, ver: www.redhistoriapsi.mora.edu.mx/ e  www.ripehp.com  
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  Dentre as instituições que detém a documentação alvo deste projeto, a que possui a 

maior parte é o Instituto Municipal Nise da Silveira (IMASNS). Esse conjunto documental que 

engloba fontes textuais manuscritas e impressas, como livros, prontuários médicos, fichas de 

observação, além de fotografias, retrata aspectos cotidianos da vida hospitalar e do exercício da 

prática médica na instituição. No entanto, mesmo com valor histórico indiscutível, encontra-se 

hoje parcialmente organizado, necessitando dar continuidade a ações institucionais que 

avancem nesse sentido. Assim, um dos fulcros deste projeto é servir como catalisador para a 

implementação de uma ferramenta tecnológica que permita otimizar a recuperação das 

informações acessadas pelos pesquisadores interessados no conteúdo deste material através da 

adoção de procedimentos de descrição arquivística, seguindo as normas nacionais e 

internacionais.  

Tal ferramenta será compartilhada, tanto no nível da tecnologia quanto da informação, por todas 

as instituições envolvidas. Para construí-la, utilizaremos o sistema ICA-AtoM, um software 

livre cuja customização já foi executada por técnicos da Casa de Oswaldo Cruz, tendo em vista 

a especificidade de fontes documentais da área da saúde. Isto significa a possibilidade de 

sistematizar informações sobre o acervo, criando mecanismos de controle sobre ele e 

possibilitando sua acessibilidade. Um sistema gratuito, desenvolvido com ferramentas de 

código abertas (Apache, MySQL, PHP e Symfony), que permite a montagem de um ambiente 

multinível em conformidade com a Norma Brasileira de Descrição (Nobrade), possibilitando 

um acesso multilíngue e a união de acervos de diferentes instituições arquivísticas. Assim, tal 

escolha é pautada tanto nos custos reduzidos de instalação, customização e manutenção, como 

na perspectiva de dialogar com outras instituições que utilizam o mesmo sistema ou venham a 

utilizá-lo. Ele permite, ainda, o desdobramento de ações de acessibilidade, visando à posterior 

digitalização do acervo, no todo ou em parte. Vale ressaltar que esta estratégia está de acordo 

com a Lei de Acesso à Informação, nº 12.527, de novembro de 2011.   

  Em resumo, propomos a pesquisa histórica e a guarda dos acervos arquivísticos das 

instituições psiquiátricas como indissociáveis. Uma pesquisa com tais objetivos deve 

necessariamente desdobrar-se em várias direções. Em primeiro lugar, trata-se de interrogar a 

psiquiatria em seu contexto, explorando as relações entre cultura e alguns critérios da história 

das ciências como recepção, circulação, apropriação etc. Em segundo lugar cabe investigar as 

práticas, lugares e ocasiões em torno das quais a psiquiatria nacional pôde fixar-se, em nosso 

caso, o Hospício Pedro II. Finalmente, é preciso estudar os agentes que engendraram este novo 

saber no país desde o século XIX, em uma relação interdisciplinar.  Em terceiro lugar, a 

pesquisa propicia a aglutinação das fontes e objetos de cada pesquisador de modo a contribuir 
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para todos os interessados nesta área de estudos e, nesse processo, pretende proteger esse acervo 

riquíssimo de modo a salvaguardá-lo e permitir a multiplicação de pesquisas. Referimo-nos ao 

esforço coletivo de sistematização de fontes e produção de instrumentos de pesquisa de amplo 

alcance, por meio da consolidação do banco de dados.  

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 9 -   

Acesse aqui (https://url.gratis/0fQnj) o projeto na íntegra para ler sobre a revisão 
bibliográfica. 

 
5. METODOLOGIA 

O grande desafio metodológico deste projeto é realizar um trabalho de reflexão 

conjunta. Queremos, de certo modo, investigar velhos temas sob novos pontos de vista. No 

lugar do discurso psiquiátrico e atemporal, propomos operar com uma história dos saberes 

psiquiátricos que se desdobra em atividades diversas, contingenciais, culturais e históricas. Para 

tanto, serão três os grandes eixos que atuarão de modo dependente e concomitante em toda 

pesquisa. 

O primeiro deles, teórico-metodológico, compreende a definição e o estudo das matrizes 

que compõem a investigação. Ainda que todas as tendências da historiografia do campo 

psiquiátrico no Brasil acima referidas se mantenham produtivas, é com o último impulso da 

historiografia, citado na revisão bibliográfica, que este projeto se identifica. A articulação de 

objetivos específicos irá propiciar um debate teórico e empírico em torno de temas 

convergentes. O intercâmbio intelectual facultará uma análise cruzada das reflexões realizadas 

por médicos brasileiros em teses, memórias e artigos de periódicos, documentos clínicos e 

legislativos a respeito de questões de cunho teórico, envolvendo o diagnóstico e o tratamento 

das doenças mentais com a prática clínica desenvolvida em ambientes do Hospital Nacional de 

Alienados. Aqui se constitui o cerne da presente proposta, haja vista a importância de se 

considerar, na análise das práticas científicas, tanto os aspectos teóricos e técnicos quanto o 

contexto institucional no qual tais reflexões foram construídas. Entrementes, também será 

considerado nesta análise, o contexto histórico de produção de tais reflexões, não como fator 

determinante da prática científica, mas como parte integrante dessa dinâmica profissional, 

pensada na qualidade de prática sócio-cognitiva (Latour, 1995).  

 
9 Este item está baseado em uma pesquisa historiográfica posteriormente publicada em artigo de Venancio, Ana 
Teresa A.; Facchinetti, Cristiana. Historiografías: de la psiquiatría en Brasil y sus instituciones, Vertex: Revista 

Argentina de Psiquiatria, Buenos Aires, v. 27, n. 127, p. 177-187, 2016. 
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 Para nós, é importante rever o hiper-dimensionamento deste tipo de instituição, tal como 

aparece na historiografia crítica, isto é, como altamente racionalizadas e com forte “êxito 

político”, no que concerne ao seu papel nas engrenagens do controle social (Huertas, 2009, p. 

28). Tal perspectiva acaba por transformar alguns discursos em realidades concretas. Por outro 

lado, é importante perceber que instituições do gênero eram atravessadas por dificuldades 

estruturais, conflitos internos, dilemas cotidianos, além de resistências e críticas por parte de 

outros atores sociais. Por isso, podemos aceitar provisoriamente a caracterização desta 

instituição numa chave conceitual específica. Trata-se da ideia de "instituição camaleônica", no 

sentido de que havia nela o cruzamento de discursos, muitas vezes em tensão; "territórios 

camaleônicos", ou seja, com imbricamento de custódia, repressão, violência, controle, 

assistência, e preocupações terapêuticas e humanitárias (Sacristán, 2001, 2005; Zulawsky, 

2004; Caimari, 2004). Lugares que, quando capitaneados por psiquiatras, produziam discursos 

e práticas voltados para o “autocontrole” e a “ordem social”, mas também o faziam visando 

produzir conhecimentos, afirmar-se socialmente e minorar o sofrimento de muitos indivíduos. 

Lógicas complexas circulavam ali: da “persuasão e subjetivação da norma”, mas também de 

produção sociocultural de “regimes de verdade” inscritos em “nosologias, classificações, 

etiquetas diagnósticas e propostas terapêuticas e profiláticas” (Huertas, 2009, p. 40-41).  

Com Huertas (2012) propomos que o manicômio pode ser percebido como um espaço no 

qual se “constrói um conhecimento psicopatológico (descritivo, nosológico e nosográfico, 

terapêutico, etc), e no qual se vai gestando e afiançando uma cultura profissional, com seus 

interesses corporativos, suas estratégias e suas retóricas de legitimação científica” (Huertas, 

2012). Uma perspectiva que, ainda segundo Huertas, complementa os enfoques sob o viés do 

controle social. Apontamos, assim, para uma diferenciada perspectiva de análise, que se apoia 

tanto nas reflexões realizadas por Rafael Huertas (2012) sobre este campo de estudo, quanto 

pelas perspectivas variadas de Andrew Abbott (1988), German Berrios (2012) e Roy Porter 

(1990). Esse aporte variado visa favorecer a construção de novas interpretações que não se 

atenham a pensar a medicina mental no Brasil como uma prática determinada, unicamente, por 

demandas de ordenação social, mas que possam atentar para a complexidade do processo de 

construção do conhecimento médico a respeito das doenças mentais no Brasil, que estaria 

permeado não só por demandas sociopolíticas, mas por imperativos tanto sócio profissionais 

como técnicos e relativos ao processo de constituição da psiquiatria como um campo do 

conhecimento. Equiparar categorias psiquiátricas com estigma e desvio é compreensível e 

talvez até certo ponto lógico. No entanto, fazê-lo apenas reduz as classificações psiquiátricas a 

apêndices de fatores sociais, culturais e intelectuais. É certo que os sistemas de classificação 
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não são autoevidentes, assim como os dados deles advindos. Pelo contrário, eles emergem do 

cadinho da experiência humana; mudança e variabilidade, não imutabilidade, são suas 

características (Grob, 1994, p.274) 

O segundo eixo, empírico, compreende a etapa de levantamento, coleta, leitura e 

fichamento dos textos relativos à pesquisa propriamente dita, a saber: 

 O levantamento e catalogação dos instrumentos de pesquisa já existentes. 

 A seleção de documentos clínicos, administrativos, bibliográficos e iconográficos 

do HNA e de seus personagens. 

 A seleção, leitura e fichamento dos textos teóricos históricos e historiográficos. 

 Leitura e fichamento das fontes primárias. 

 A análise dos dados coletados. 

 A customização e o treinamento para uso de ferramenta tecnológica elaborada a 

partir do sistema ICA-AtoM 

 Inserção dos dados arquivísticos na nova ferramenta tecnológica 

O terceiro eixo, finalmente, compreende a etapa definida como de produção, onde serão 

sistematizados os resultados da pesquisa através de dois movimentos: 

 Produção textual; 

 Disponibilização de um banco de dados de referência do acervo do HNA para acesso 

público; 

 Produção de material para exposição. 

Nestes três eixos estarão implicados, de modo explícito, o diálogo entre história social 

e a história das ciências, a conexão de aspectos culturais na análise e a interpretação histórica, 

bem como a difusão científica do material produzido por meio de ações de educação e de 

divulgação. Passaremos agora para o próximo item, que apresenta de modo descritivo o material 

sobre o qual o grupo irá se debruçar. 

 

6. FONTES:   
 

As fontes primárias por nós utilizadas serão os acervos médicos e administrativos 

existentes nas quatro instituições herdeiras do antigo hospício, relativas ao seu funcionamento 

como lugar de ciência e de assistência médica em suas diferentes seções. Este conjunto é 

composto, quantitativamente, pelos seguintes itens: 

 8 livros de matrículas de entrada, saída e diagnóstico dos pacientes no Pavilhão 

de Observação Clínica do HNA - 4 para homens e 4 para mulheres (1894-1944), (acervo 
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IPUB, com a chancela do Comitê Nacional do Programa Memória do Mundo, da 

UNESCO); 

 627 livros de observações clínicas (1896-1944) com uma média de 63.500 

registros manuscritos sobre pacientes internados no Pavilhão de Observação Clínica do 

HNA, (acervo IPUB); 

 168 recortes de jornais (1909 a 1950) com matérias sobre os pacientes relatando 

o motivo da internação e particularidades sobre cada caso específico, (acervo IPUB); 

 28.781 Dossiês de Internação constituídos de fichas de matrícula e anexos que 

remetem à trajetória dos indivíduos internados no HNA, (Acervo IMAS Nise da 

Silveira/SMS); 

 12 Livros da Administração do HNA, entre 1853 e 1942, (Acervo IMAS Nise 

da Silveira/SMS), que são:  

 Livro de Receitas dos pensionistas;  

 Livro de Lançamento diário das despesas a cargo do 
administrador do Hospício de Pedro II;  

 Livro de rubricas das receitas a cargo do administrador do 
Hospício de Pedro II;  

 Livro nº 2 de lançamentos dos termos de exame de sanidade dos 
alienados do Hospício de Pedro II;  

 Conta Corrente dos Pensionistas;  

 Matrícula dos Escravos;  

 Livro de Abertura e Encerramento das Despesas dos Pacientes;  

 Mapas de frequência dos facultativos clínicos e adjuntos do 
Hospício de Pedro II;  

 Livro de Assentamentos de enfermeiros – nomeações de 
ajudantes de enfermeiros;  

 Livro VIII de movimentos de necrotérios;  

 Movimento Diário do Gabinete Dentário do Hospital de Neuro 
Psiquiatria Infantil;  

 Registro de Entradas e Saídas de Pacientes das Seções 
Masculinas.  

 07 Livros de Observações Clínicas, entre 1909 e 1944, (Acervo IMAS Nise da 

Silveira/SMS); 

 117 fichas de observações do Pavilhão Bourneville (pavilhão infantil): Ala dos 

meninos (1925 até 1941), (Acervo IMAS Juliano Moreira/SMS); 

 91 fichas de observações do Pavilhão Bourneville (pavilhão infantil): Ala das 

meninas (1926 até 1941), (Acervo IMAS Juliano Moreira/SMS); 
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 656 fichas de observações da Seção Esquirol (ala feminina) (1938 até 1942), 

(Acervo IMAS Juliano Moreira/SMS); 

 771 fichas de observações da Seção Pinel (ala masculina) (1938 até 1944), 

(Acervo IMAS Juliano Moreira/SMS) 

 A coleção bibliográfica do acervo do IMASNS, de caráter histórico, reúne obras 

na área da psiquiatria, freniatria, criminologia, higiene mental, eugenia e outras no 

campo mais amplo da saúde mental a partir do século XIX, com obras de autores 

estrangeiros (Pinel, Kraepelin, Esquirol e Charcot por exemplo) e nacionais.  

Além da documentação acima, que está higienizada e identificada, o IMASJM tem um 

volume de documentos que são livros de capa dura e encadernados que incluem vários livros 

do HNA. Entretanto, para a análise desta documentação devemos identificá-los e separá-los dos 

outros livros, muitos das décadas de 1950 a 1970 (livro de ponto do Hospital S. Francisco de 

Assis/HSFA; livro do ambulatório do HSFA; livro do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, 

etc.) que se encontram misturados. O montante desta documentação com cerca de 120 livros do 

HNA (que serão por nós higienizados) é de 577 encadernações, somados a 66 metros lineares 

de encadernações. 

No que diz respeito aos documentos clínicos da Seção Lombroso do HNA e dos laudos 

e documentos periciais, as duas coleções estão sob a guarda do HCTPHC e foram parcialmente 

microfilmadas. Com apoio da instituição, a equipe visa estabelecer negociações para 

digitalização desse material, a partir de convênio já existente entre Fiocruz e o Centro de 

Microfilmagem e Digitalização (CMD), do Ministério da Saúde. Além dele, faz-se necessário 

avaliar o conteúdo dos laudos. Estes estão inseridos em livros de capa dura encadernados 

e incluem a avaliação psiquiátrica de vários pacientes do HNA. Para a análise dos referidos 

livros precisaremos identificá-los e separar o material que diz respeito ao nosso objeto de 

estudo. 

 

7. EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL E DA EQUIPE ENVOLVIDA 
 

8. PUBLICAÇÕES SOBRE O TEMA (MELHORES INDICADORES) 

Para conhecer a experiência do proponente responsável e da equipe envolvida e as 
publicações sobre o tema acesse aqui (https://url.gratis/0fQnj) o conteúdo completo das 
produções. 

 
9. CRONOGRAMA 
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O cronograma foi dividido em seis semestres, tendo-se em vista a variedade de tarefas a 

serem executadas a cada ano. Ele é composto de atividades de pesquisa, de formação e de 

divulgação, além de incluir os processos e produtos técnicos que serão desenvolvidos, bem 

como os produtos resultantes das atividades de pesquisa.  

Para conhecer o cronograma detalhado clique aqui (https://url.gratis/0fQnj) 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS:  

 
RESULTADOS ESPERADOS: 

1º ANO (Agosto 2015 a Julho 2016) 

9 artigos submetidos a publicação 
 
1 livro submetido a publicação     
 
11 apresentações de trabalhos em eventos científicos 
 
1 mesa redonda organizada em evento     
 
4 alunos de iniciação científica sob orientação                   
 
120 encadernações do HNA higienizadas e identificadas                
 
1 oficina de treinamento no sistema ICA-AtoM                               
 
Planilha Descritiva e Manual de Inserção de Dados para uso do sistema ICA-AtoM  pelas  
instituições parceiras que possuem acervo do HNA                         
 
1 workshop interno da pesquisa: discussão de resultados parciais e planejamento geral do 
próximo ano  
 

RESULTADOS ESPERADOS  
2º ANO (Agosto 2016 a Julho 2017) 

8 artigos submetidos a publicação  
 
1 mesa redonda organizada em evento científico - Clio Psyché (outubro 2016)                
 
1 workshop com integrantes da Red Iberoamericana en Historia de  la Psiquiatria  - RIHP 
(Espanha e México):  discussão sobre   resultados  parciais da pesquisa e  análises comparativas.       
                                     
18  apresentações de trabalhos em eventos científicos  
 
4 alunos de iniciação científica sob orientação      
 
Disciplina ministrada no Curso de Especialização Técnica de Nível Médio em Saúde Mental 
da EPSJV/Fiocruz  
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Disciplina eletiva ministrada no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da  
Saúde /COC/ Fiocruz  
 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS  
3º ANO   (Agosto 2017 a Julho 2018)  
  
1 workshop interno da pesquisa: discussão de resultados parciais tendo-se em vista a realização 
da exposição “Loucura: expressões e gestos”  
 
5 artigos submetidos a publicação  
 
1 livro submetido a publicação (tese de doutorado de egresso do PPGHCS) 
 
12 apresentações de trabalhos em eventos científicos 
               
4 alunos de iniciação científica sob orientação 
 
Palestras sobre história do HNA e da psiquiatria no Brasil para as instituições que detêm o 
acervo do antigo hospício  
 
Livro (coletânea) com resultados da pesquisa, submetido a publicação  
 
Relatório final da pesquisa 
 
Banco de Dados de Referência dos acervos do HNA  
           
Exposição “Loucura: expressões e gestos”       
 

 
 
 
11. INDICADORES 
 

Os indicadores aqui propostos consideram as metas a serem alcançadas pelo presente 

projeto de pesquisa, tendo-se em vista os dois eixos temáticos aos quais se vincula: história das 

ciências e da saúde e acervos e patrimônio das ciências e da saúde.   

 

META I - Produção de conhecimento científico relativo à história do Hospício Nacional 

de Alienados.   

1º Ano:  
 9 Artigos submetidos a publicação 

 1 Livro submetido a publicação  

 1 Mesa redonda organizada em evento científico (Anpuh-RJ 2016) 

 1 Workshop interno da pesquisa  

 11 Apresentações em eventos científicos 
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2º Ano:  
 8 Artigos submetidos a  publicação 

 1 Mesa redonda organizada em evento científico (Clio Psyché 2016) 

 1 Workshop com integrantes da RIHP (Espanha e  México) 

 18 Apresentações em eventos científicos 
3º Ano:  

 1 Workshop interno da pesquisa  

 5 Artigos submetidos a  publicação 

 1 Livro submetido a publicação  

 1 relatório final de  pesquisa  

 1  coletânea  com resultados finais da pesquisa  

 12 Apresentações em eventos científicos 
 

META II- Formação de recursos humanos. Para esta meta prevemos como indicadores:  

1º Ano:  
 Orientação de alunos de graduação  

 Oficina de treinamento no sistema ICA-AtoM para integrantes das instituições 
parceiras que detém acervo do HNA  

2º Ano:  
 Orientação de alunos de graduação  

 Oferta de disciplina em programa de pós-graduação stricto sensu 

 Oferta de disciplina para formação de especialistas em nível técnico na área de saúde 
mental 

3º Ano:  
 Orientação de alunos de graduação 
  

META III - Sistematização e disponibilização de fontes arquivísticas. Como indicadores 

propomos:  

1º Ano:  
 Elaboração de Planilha descritiva 

 Elaboração de Manual de inserção de dados 

 Higienização e identificação de itens documentais (120 livros do IMASJM) 
2º Ano:  

 Customização do software ICA-AtoM   
 

META IV- Divulgação e difusão de conhecimento científico relativo à história do 

Hospício Nacional de Alienados. Teremos como indicadores:  

3º Ano:  
 Palestras sobre a história do HNA e da psiquiatria no Brasil para as instituições que 
detêm acervo do antigo hospício. 

 Exposição “Loucura: expressões e gestos” 
 Disponibilização na web do Banco de Dados de Referência dos acervos do HNA 
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