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RESUMO 
O presente trabalho analisa as descrições de vida dos documentos oficiais de arquivos 
manicomiais, a partir da ficha médica de Arthur Bispo do Rosário, interno da Colônia Juliano 
Moreira, hospital psiquiátrico localizado no Rio de Janeiro. São apresentadas as implicações 
políticas da construção de um arquivo, os vazios que o caracteriza e a complexa estrutura 
hospitalar. Além disso, o artigo discute a obra de Geraldo Lúcio Aragão, paciente do 
Hospital do Engenho de Dentro, também localizado no Rio de Janeiro, cujo material de 
produção são fichas médicas do manicômio.  
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ABSTRACT 
The present work analyzes the life descriptions of the official documents of asylum‟s archive, 
specially the medical record of Arthur Bispo do Rosário, internal of Colônia Juliano Moreira, a 
psychiatric hospital located in Rio de Janeiro. It presents the political implications of the 
construction of a archive, the empty that characterizes it and the complex hospital structure. 
In addition, the article discusses the work of Geraldo Lúcio Aragão, a patient of Hospital do 
Engenho de Dentro, also located in Rio de Janeiro, whose production material is medical 
records of the asylum. 
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INTRODUÇÃO 

“Quanto mais se tenta ocultar os buracos, mais visíveis são os remendos de uma 

roupa, seja qual for a destreza empregada.” (COHEN apud FELDMAN, 2017, p.28) 

É próprio do funcionamento dos arquivos não dar a ver um absoluto. Pelo contrário, 

sua natureza é lacunar e o trabalho nele revela o minúsculo e o particular das vidas 

de homens e mulheres. As nuances da história não seriam percebidas a olho nu 

sem a atenção a estes seres anônimos descritos nos documentos arquivados. O ato 

de virar e revirar os objetos de um arquivo soma novas problemáticas às suas 

lacunas e garante, então, a sua permanente reconstrução.  

Uma ficha médica no arquivo da Colônia Juliano Moreira, polo manicomial localizado 

na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, descreve o paciente número 01662 em 

onze palavras: “Negro, solteiro, naturalidade desconhecida, alfabetizado, sem 

parentes, antecedentes policiais, esquizofrenia paranóide”. É necessário ir além da 

superfície dos vestígios dos internos e buscar não apenas o que revelam, mas o que 

escondem dessas vidas. Quais buracos se tornam aparentes em tais apresentações 

técnicas? Quais fissuras são abertas ao imaginar o que existiu entre cada palavra? 

O que tais vazios dizem sobre o tempo e espaço nos quais esse documento foi 

produzido?  

A breve descrição burocrática serve a uma estrutura que vigia, reprime e esconde as 

singularidades de uma existência que ia além do sofrimento psíquico. Interno da 

Colônia Juliano Moreira entre 1938 e 1989, apesar de idas e vindas, Arthur Bispo do 

Rosário (1911-1989) lá executou a maior parte de sua produção, contabilizada em 

cerca de 1000 obras, realizadas de forma simultânea e não sequencial. O relatório 

em questão oculta a atividade que tornou-se a sua missão: (re)apresentar o mundo, 

costurando os fragmentos da própria experiência de vida em mantos, estandartes, 

assemblages e objetos. Segundo ele, sua produção é decorrente de uma voz que 

determina tarefas precisas a serem executadas, afirmando que chegara a hora de 

representar todas as coisas existentes na Terra. Uma missão compreendida aqui 

como uma enciclopédia visual de mundo.  

“Se a verdade faltar, encontraremos, contudo, instantes de verdade, e esses 

instantes são, de fato, tudo aquilo que dispomos para ordenar este caos do horror.” 
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(ARENDT apud DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 50) A respeito do processo de 

julgamento de Auschwitz, Hannah Arendt convoca a verdade que pulsa nos 

vestígios do passado, em objetos que não oferecem a representação completa de 

toda barbárie do Holocausto, mas a centelha desta narrativa histórica. O trabalho no 

arquivo desnuda o real, o reaviva ao recusar o indizível e se apropria dos 

documentos, que são mudos, surdos e cegos, para que contem uma história. Em 

outras palavras, o historiador francês Marc Bloch acrescenta: “Os textos ou os 

documentos históricos só falam quando sabemos questioná-los.” (BLOCH apud 

LEANDRO, 2012, p.9) 

Geraldo Lúcio Aragão, paciente do Hospital do Engenho de Dentro no final da 

década de 1950, o faz na obra Sem título, ao subverter o caráter funcional das fichas 

médicas de manicômios. Localizado cerca de 15 km de distância da  Colônia Juliano 

Moreira, atualmente o hospital psiquiátrico em questão se chama Instituto Municipal 

Nise da Silveira, em homenagem à psiquiatra que criou ateliês de pintura e 

modelagem no espaço, a fim de substituir tratamentos agressivos utilizados na 

época. Além das fotografias captadas por Geraldo no ateliê, recentemente 

resgatadas do acervo, destaco um exemplar de uma série de manipulações 

produzidas por ele nos documentos oficiais da instituição. Nesta obra, Geraldo fixa a 

impressão de sua mão no lugar da descrição utilitária das fichas médicas. As 

singularidades do indivíduo entram em cena e surgem para recusar as nuances de 

um poder coercitivo, que se manifesta nos registros que produz. 
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                               Sem título - Geraldo Lúcio Aragão (1958) 

OS FRAGMENTOS DO REAL 

“Uma imagem sem imaginação é pura e simplesmente uma imagem que ainda não 

nos dedicamos a trabalhar.” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.154) Por ser impossível de 

ser captado como um todo, o real só é pensado quando se reúnem seus resquícios. 

Para sabê-lo, é preciso imaginar, mesmo que seja impossível imaginá-lo 

inteiramente. Os pedaços do real precisam ser trabalhados para se reconhecer, ao 

menos, a cesura dos fragmentos. Assim também opera um arquivo: permanece 

morto enquanto não o conhecermos e para isso, é preciso trabalhar em suas 

lacunas. O arquivo é caracterizado pelo volumoso estoque de registros, mas é 

também permeado pela falta. Os elos de ligação são produzidos por agentes 

externos a ele, como historiadores, artistas, montadores, cineastas, entre outros. 

Somente através desta reimpressão dos documentos, o arquivo se torna memória. 

Em Imagens apesar de tudo, o filósofo e historiador de arte Georges Didi-Huberman 

afirma o equívoco de pedir toda a verdade às imagens: “Por conseguinte, ela não é 

nem tudo[...], nem nada[...]. Se a imagem fosse toda, seria, sem dúvida, necessário 

dizer que não há imagem da Shoah. Mas é precisamente porque a imagem não é 

toda que continua a ser legítimo constatar o seguinte: há imagens da Shoah [...].” 

(DIDI-HUBERMAN, 2012, p.89) Neste livro, Didi-Huberman analisa a produção de 

quatro imagens do extermínio nazista em Auschwitz, captadas em agosto de 1944 

por membros do Sonderkommando, grupo de prisioneiros encarregados de tarefas 

como manutenção das câmaras de gás e enterro dos corpos de prisioneiros mortos 

nos campos de concentração. Uma complexa estrutura de vigilância foi necessária 

para que se sucedesse todo o processo de captação e posterior recepção das 

imagens pela Resistência polaca em Cracóvia, saindo de Auschwitz dentro de um 

tubo de pasta dentária.  
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Anônimo (membro do Sonderkommando de Auschwitz). Agosto, 1944. Museu Estatal de Auschwitz - 

Birkenau 

É possível afirmar que o ato de fotografar os campos de concentração se confunde 

com um ato de resistência. Os fragmentos de horror captados pela luz e impressos 

no papel fotográfico são testemunhos, ou seja, dão a ver as condições de vida 

naquele contexto. Assim também é possível compreender o gesto de imprimir a 

própria mão no trabalho de Geraldo Lúcio Aragão. No lugar dos detalhes do 

movimento do paciente fichado, Geraldo pressiona os traços da sua digital; saem os 

diagnósticos e datas e surgem as linhas da palma da mão, riscos na pele 

desenhados pelo tempo. Os espaços vazios que a tinta preta não preenche na ficha 

do então Centro Psiquiátrico Nacional criam um tracejado único, imagem que 

reivindica uma subjetividade que as descrições técnicas não dão conta. 

Logo, nunca poderemos dizer: não há nada para ver, não há mais 
nada para ver. Para saber desconfiar do que vemos, é preciso saber 
mais, ver, apesar de tudo. Apesar da destruição, da supressão de 
todas as coisas. Convém saber olhar como um arqueólogo. E é 
através de um olhar desse tipo - de uma interrogação desse tipo - 
que vemos que as coisas começam a nos olhar a partir de seus 
espaços soterrados e tempos esboroados. (DIDI-HUBERMAN, 2013, 
p.127) 

 

As fotografias produzidas pelos membros do Sonderkommando interrogam sobre o 

ato de olhar uma imagem. Ao encará-las também está se encarando as condições 

de sua realização, ou seja, é possível inferir o complexo ato de fotografar em 

Auschwitz. O olhar arqueológico trabalha as imagens no seu interior, questiona a 

sua utilização e estuda o seu conteúdo documental. Em Cascas, Didi-Huberman 

afirma: “Olhar as coisas de um ponto de vista arqueológico é comparar o que vemos 
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no presente, o que sobreviveu, com o que sabemos ter desaparecido.” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p.117) Essas imagens que se tornaram elementos de duração, 

que sobreviveram em relação aos homens, descortinam no presente a intenção de 

documentar uma fração daquela realidade. São o resultado visível de um 

complicado processo de fotografar, que colocou vidas em risco, algumas delas que 

sabemos ter desaparecido. 

Assim como as imagens em questão, o arquivo também é compreendido como o 

testemunho de um real, quando examinado a partir de um olhar arqueológico. A 

barbárie que está inscrita nas imagens também caracteriza os documentos 

arquivados na Colônia Juliano Moreira. Os documentos não são inócuos nem 

neutros, tampouco sem intenção, mas sim instrumentos de um sistema de poder. 

Fundada em 1924 na área rural de Jacarepaguá, a Colônia Juliano Moreira ficou 

também conhecida como o “sertão carioca”, em uma área verde de 7 milhões de 

metros quadrados nos arredores do Maciço da Pedra Branca. No portão de entrada, 

a placa com os dizeres “Práxis omnia vincit” — em português, o trabalho tudo vence 

— revela o mecanismo do espaço: criada para ser um espaço de reabilitação pelo 

trabalho agrícola, as colônias reuniram em locais afastados da cidade todos que não 

conseguissem se adaptar ao padrão normativo da época. O manicômio funcionava 

como um equipamento higienizador da cidade: muitos eram admitidos como 

indigentes e internados por andar pelas ruas em monólogos íntimos, onde 

passariam por um tratamento que consistia em muita medicalização, eletrochoques 

e lobotomia para conter as vontades desses corpos.  

Em O sabor do arquivo, a historiadora francesa Arlette Farge descreve o ato de 

folhear os documentos de um arquivo como a conquista do privilégio de tocar o real 

(FARGE, 2009). Do mesmo modo em que os detalhes das imagens de Agosto de 

1944 possibilitam a análise das suas condições de existência enquanto tais, as 

características formais de um determinado material arquivado dá-nos a ver como 

operou a repressão a qual tal documento serviu. Imagens são, muitas vezes, 

testemunhas do ato de fotografar e documentos arquivados são testemunhas de 

ações do poder. O texto “negro, solteiro, naturalidade desconhecida, alfabetizado, 

sem parentes, antecedentes policiais, esquizofrenia paranóide” aponta claramente a 

limitada pesquisa a respeito do paciente fichado, no momento de sua internação, em 
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1938. O dado “naturalidade desconhecida” chama atenção para as restrições de 

comunicabilidade com o novo interno, apesar do diagnóstico estabelecido, 

“esquizofrenia paranóide”. A partir da ficha médica de Arthur Bispo do Rosário, 

estamos diante de um homem sem passado, procedência ou vínculos. Para sabê-lo, 

primeiramente é preciso imaginar. São expostos, assim, os buracos abertos nesse 

esboço sobre as vidas que passaram pela Colônia.  

ARQUIVO E PODER 

Confesso que essas „notícias‟ que surgem de repente rompendo dois 
séculos e meio de silêncio mexeram mais com meus nervos do que 
aquilo que se costuma chamar de literatura [...]. Se as utilizei foi sem 
dúvida por causa dessa vibração que sinto quando me ocorre de 
encontrar essas vidas ínfimas que viraram cinzas nas poucas frases 
que as abateram. (FOUCAULT apud FARGE, 2009, p. 37) 

 

A passagem do cotidiano para o discurso oficial, os acontecimentos dignos de 

serem contados e os materiais que constroem um arquivo nascem do trabalho do 

poder sobre o dia-a-dia da vida. Os relatos arquiváveis dizem respeito a existências 

simples, mas de alguma forma desobedientes, que foram atravessadas pelos 

mecanismos de um poder político.  

Apesar de traçarem uma reduzida descrição, rastros muitas vezes enigmáticos, os 

arquivos fazem aparecer o que não aparece, como observa o filósofo francês 

Michel Foucault (1926-1984) acerca dos discursos de arquivos. No texto A vida dos 

homens infames, Foucault realiza uma antologia de existências ao analisar fichas 

de arquivos de internamento, petições ao rei e cartas régias com ordens de prisão 

dos séculos XVII e XVIII. Em outras palavras, o que restou de algumas vidas que 

chegaram até nós, reduzidas às descrições dos desvios que os expulsaram do 

mundo.  

O poder que espreitava essas vidas, que as perseguiu, que prestou 
atenção, ainda que por um instante, em suas queixas e em seu 
pequeno tumulto, e que as marcou com suas garras, foi ele que 
suscitou as poucas palavras que disso nos restam; seja por se ter 
querido dirigir a ele para denunciar, queixar-se, solicitar, suplicar, 
seja por ele ter querido intervir e tenha, em poucas palavras, julgado 
e decidido.” (FOUCAULT, 2003, p.206) 
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A ficha médica de Arthur Bispo do Rosário indica o critério de relevância das 

informações coletadas pela instituição psiquiátrica que o acolheu: raça, estado civil, 

família, diagnóstico psíquico, naturalidade, escolaridade e passagem pela polícia. 

São os dados considerados fundamentais para o bom funcionamento do hospital na 

década de 1930: assinalam como o paciente será tratado dentro da instituição, 

através do seu perfil psíquico. Contudo, longe de descrever suas particularidades, a 

curta ficha médica simboliza o tratamento pouco individualizado típico da época. 

Apesar da vasta obra, foram essas onze palavras que a instituição conheceu de 

Arthur Bispo do Rosário e que oferece à contemporaneidade como documento 

histórico. 

A apresentação de Arthur Bispo do Rosário na ficha médica da Colônia Juliano 

Moreira recolhe lacurnamente alguns aspectos do real do qual é testemunha. Apesar 

de tal relação fragmentária com o real, por muito tempo esse documento foi o único 

registro efetivo e disponível para se conhecer a vida de Bispo. A escassez de 

registros sobre a sua trajetória de levou sua biografia a ser escrita a partir dos dados 

e relatos bordados em seus trabalhos, como aponta a pesquisadora Luciana 

Hidalgo, no livro Arthur Bispo do Rosário - O senhor do labirinto. Bispo evitava a sua 

biografia, num discurso que parecia fugir da sua origem. Quando indagado sobre o 

passado, respondia “um dia eu simplesmente apareci”. O aparecimento em questão 

é narrado em um de seus estandartes, quando  Bispo, na antevéspera de Natal de 

1938, despertou com alucinações e se apresentou no Mosteiro de São Bento, 

anunciando aos monges que era o enviado de Deus e encarregado de julgar os 

vivos e os mortos. Foi encaminhado para o Hospital dos Alienados na Praia 

Vermelha e após um mês, transferido para a Colônia Juliano Moreira. No estandarte 

intitulado Eu preciso destas palavras. Escrita, todo o itinerário que percorreu nessa 

noite foi descrito por ele, desde Botafogo, passando pelo Palácio do Catete, Praça 

XV, Rua Primeiro de Março, Igreja da Candelária e outros pontos da geografia 

carioca. As linhas inscritas no tecido são testemunhos do caminho que o levaria até 

a Colônia, quando se tornou o paciente 01662, resumido a uma descrição de onze 

palavras. Uma narrativa em retalho que resiste à institucionalização do sofrimento 

psíquico e opera como tentativa de remendar os buracos dos documentos técnicos.  
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Arthur Bispo do Rosário - Eu preciso destas palavras. Escrita 

 

A observação de materiais arquivados produz uma imensa possibilidade de discurso, 

que, por sua vez, é gerador de saber sobre o cotidiano de uma época. São 

informações sobre pessoas que se buscou vigiar e controlar, vestígios involuntários 

produzidos apesar da vontade do indivíduo registrado. São vidas que não pediram 

para serem descritas de tal forma, coagidas a isso a partir do seu encontro com o 

poder. Ou seja, “testemunhos, apesar deles” (BLOCH apud LEANDRO, 2015, p.8). 

Por isso, são textos geradores de um efeito de real mais persistente e tenaz, para 

não dizer mais invasivo em relação ao indivíduo retratado. 

 

O arquivo é uma brecha no tecido dos dias, a visão retraída de um fato 
inesperado. [...] O arquivo não escreve páginas da história. Descreve 
com as palavras do dia-a-dia, e no mesmo tom, o irrisório e o trágico, 
onde o importante para a administração é saber quem são os 
responsáveis e como puni-los. (FARGE, 2009, p.14) 

 

Além de expor a camada mais cotidiana das vidas, os arquivos colocam em 

evidência os desvios às normas vigentes em diferentes épocas. Os fragmentos de 

realidade do discurso oficial fazem aparecer também quais existências são 

marginalizadas e chamam a atenção de determinados regimes de poder. A partir do 

desvio é possível compreender sobre a norma e a partir dos documentos produzidos 



 

 
KUHNERT, Eduarda. As lacunas aparentes nos documentos de arquivos manicomiais, In Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3531-3540. 

3540 

por essa norma é possível compreender como uma população pensa sobre si 

mesma e produz constantemente informação sobre os diferentes modos de existir. 

Apesar de breve, o caráter funcional das descrições de vidas dos internos mantém 

infinitas relações com o real, uma delas é expressar o tratamento totalitário naquele 

contexto histórico. São narrativas individuais que falam sobre as narrativas 

compartilhadas da história, expondo enfim o que um dia foi determinado como 

indizível. Arlette Farge afirma: “No murmúrio de milhares de palavras e frases, 

poderia ocorrer de se buscar apenas o extraordinário ou o resolutamente 

significativo. Isso, sem dúvida, seria um erro; o aparente insignificante, o detalhe 

sem importância traem o indizível.” (FARGE, 2009, p.89) 
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