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PERSONAGENS APRISIONADOS

De mim para mim,
tenho certeza que não sou louco; mas devido ao
álcool, misturado com toda a espécie de
apreensões que as dificuldades de minha vida
material, há seis anos, me assoberbam, de
quando em quando dou sinais de loucura,
deliro. (Lima Barreto, Diário do Hospício,
1919-1920)

Até a promulgação do Código Civil Brasileiro, em 1o de janeiro de
1916, as interdições eram fundamentadas pelo artigo no 311 das leis civis
do Império: “Logo que o juiz de órfãos souber que em sua jurisdição há
algum demente, que pela sua loucura possa fazer mal, entrega-lo-á a um
curador que administre sua pessoa e bens” (Santos, 1875:3; Rocha,
1904:131).29  Segundo Cândido Mendes de Almeida, o exame médico de
sanidade passaria a ser exigido nesses casos a partir de um acórdão da Relação
do Rio de Janeiro, promulgado em 22 de julho de 1851, pouco menos de
um ano antes da inauguração do Hospício de Pedro II – primeira instituição
brasileira especialmente destinada a alienados – que, como se verá,
representaria importante etapa da luta pela medicalização da loucura,
encaminhada por médicos brasileiros a partir dos anos 30 do século XIX. A
solicitação da autoridade de um especialista para a avaliação da incapacidade

2

29 Os termos do artigo citado reproduzem, com algumas alterações na redação, o disposto no
Título 103 do Livro IV das Ordenações do Reino (cf. Código Filipino ou Ordenações e Leis do
Reino de Portugal. Rio de Janeiro: Tip. do Instituto Filomático, 1870).
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civil tenderia, no entanto, a se tornar cada vez mais difundida desde a década
de 80 daquele mesmo século, com o surgimento da psiquiatria, propriamente
dita, como campo autônomo dentro da medicina. Entre os muitos casos de
interdição que suscitaram um interesse especial por parte dos psiquiatras estão
as histórias do Sr. F. e do Comendador Carvalho que, cronologicamente muito
próximas e apresentando enredos bastante parecidos, agitam a opinião pública
das cidades de Salvador e do Rio de Janeiro no alvorecer do século XX.

Filho de um senhor de engenho de Santo Amaro, F. passou alguns anos
estudando na Europa.30 Depois de retornar à Bahia casou-se e assumiu a
direção do engenho de cana que lhe foi, então, doado pela família. Revelou-
se durante muito tempo “bom marido”, “pai de família afetuoso” e “muito
ativo nos seus trabalhos agrícolas”, mas a partir de 1890 o comportamento
de F. passou a ser considerado, por seus familiares, sinal de um “desequilíbrio”
cada vez mais grave. Em 1899, seu cunhado, que era médico, consultou o
Dr. Pacífico Pereira, professor de histologia da Faculdade de Medicina da
Bahia, sobre quais as providências legais aplicáveis ao “estado de perturbação
mental” de F., “que dissipava os seus bens e se constituía em ameaça constante
à tranqüilidade e segurança da própria família” (Rodrigues, 1904:44).
Mesmo sem ter examinado o “paciente”, o Dr. Pacífico Pereira aconselharia
sua interdição e internamento em um asilo, o que acabaria sendo decidido
por um conselho de família, especialmente formado para resolver a questão.
Entretanto, tal decisão não seria efetivada, pois a mãe de F. intercederia a
seu favor, impedindo a sua internação.

Poucos anos mais tarde, em 1902, depois de um incidente no qual teria
ameaçado violentamente sua mulher e um de seus cunhados, suspeitando
que eles o traíam, F. acabaria sendo internado no Asilo de São João de Deus,
em Salvador, mediante estratégia bastante comum nesses casos:

Para conseguir trazer o paciente para o asilo, sem empregar a violência física, simulou a
família fazê-lo prender em Santo Amaro por pessoas de confiança. Pedindo providências às

30 Todos os dados da história de F. foram extraídas do relatório médico-legal, elaborado pelos
Drs. Nina Rodrigues (relator) e Pacífico Pereira, em 1902, reproduzido por Nina Rodrigues
em Um caso de loucura lúcida – as providências legais reclamadas pelos alienados deste gênero
no direito brasileiro. Brazil-Médico, 5:43-46, 6:54-59, 7:66-72, Rio de Janeiro, ano XVIII, fev.
1904. O mesmo texto foi utilizado como exemplo de relatório pericial por motivo de interdição
e internamento pelo Dr. Franco da Rocha, que o reproduziu na íntegra (ROCHA, 1904:143-
167). Dados os limites da pesquisa, não foi possível proceder a um levantamento das notícias
sobre o caso de F. publicadas pelos jornais salvadorenses.
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autoridades sobre o atentado, fingiram mandar buscar uma lancha e agentes de polícia
para trazer presos os cunhados por ele denunciados, mas exigiram que ele os acompanhasse.
Assim iludido, veio ter ao asilo e foi internado. (Rodrigues, 1904:56)

Note-se que tal episódio no qual a violência explícita cede lugar a uma
espécie de violência invisível é tranqüilamente narrado pelos médicos. Aqui,
o presumido louco é equiparado à criança, cuja obediência pode
legitimamente ser obtida por meio da mentira e da dissimulação. Mas F.
reagiria a tal violência, exigindo a sua saída do hospício. Afirmando estar
são, constituiu advogado, conseguindo, assim, a instauração de um processo
para avaliar a legitimidade de sua reclusão.

Na avaliação do estado mental de F. as autoridades médicas requisitadas
pela justiça emitiriam opiniões discordantes. Tratou-se de um confronto
desigual: de um lado, um obscuro médico do asilo; de outro, duas sumidades
da Faculdade de Medicina da Bahia, o mesmo Dr. Pacífico Pereira – que já
havia se manifestado favorável à interdição e à reclusão de F. – e o Dr. Nina
Rodrigues – cuja autoridade no âmbito da medicina legal e da psiquiatria
desfrutava de imenso prestígio na época. Pode-se, portanto, facilmente
adivinhar o resultado do embate. Na justificação judicial solicitada pelo
advogado de F., o médico do Asilo de São João de Deus havia afirmado que
durante os dois meses em que esteve internado, o “doente” não tinha revelado
qualquer sinal de loucura, podendo, pois, ser considerado “lúcido, salvo a
possibilidade de um intervalo de lucidez numa loucura intermitente”
(Rodrigues, 1904:67). Entretanto, o médico declarara no mesmo
documento, entre outras coisas, que emitiu seu juízo sem conhecer os
antecedentes hereditários do paciente, a sua história mórbida e os motivos
que o conduziram ao asilo; que não avaliou as possibilidades de dissimulação
da loucura; e que se limitou a conversar e a fazer perguntas ao paciente.

Tal cautela foi imediatamente denunciada pelos Drs. Pacífico Pereira e
Nina Rodrigues como sinal da incompetência do médico do asilo, ao qual
faltavam “todos os elementos para formar um juízo clínico sobre o estado
mental de um degenerado”, sendo a suposição de um intervalo lúcido
“puramente gratuita” (Rodrigues, 1904:68). Depois de procederem a uma
série de exames e minuciosas investigações sobre a vida de F., durante todo
o mês de outubro de 1902, tais peritos concluíram que este, apresentando
sintomas de “prodigalidade mórbida” e “episódios delirantes”, deveria ser
interditado e mantido no hospício.
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Para chegarem a esse diagnóstico os peritos empreenderam verdadeira
devassa na vida de F., procurando identificar todos os sinais que pudessem
evidenciar um desequilíbrio mental. Mediante informações colhidas de seus
familiares, armaram um grande quebra-cabeças, cujas partes foram juntando
uma a uma. Revelando-se desde moço uma pessoa bastante inconstante, F.
era considerado por muitos conhecidos como “um pouco desequilibrado”.
Mas os sinais desse “desequilíbrio” tornar-se-iam mais visíveis quando
começou a manifestar “idéias de grandeza”, expressas, por exemplo, na
realização do projeto de transformar “o antigo engenho numa usina moderna,
dotada de maquinismos aperfeiçoados”, alcançando, durante alguns anos,
“excelentes safras” e “rendas avultadas” (Rodrigues, 1904:54). Entretanto,
dando vazão às suas “tendências e habilidades de mecânico”, F. empreenderia
modificações constantes no estabelecimento, gastando mais do que dispunha.
Com a morte do pai, os auxílios da família diminuíram e seus negócios
acabaram fracassando.

Além disso, F. manifestava publicamente atitudes que não condiziam
“com sua idade e posição”. Durante os festejos carnavalescos de 1898 ou
1899 – quando contava 48 ou 49 anos de idade –, não apenas apregoou
nas ruas de Salvador “caluniosa e escandalosa imputação a respeitável
autoridade eclesiástica”, como também entregou-se “ostensivamente à
freqüência de mulheres de má vida em hotel muito conhecido na cidade”
(Rodrigues, 1904:54). Extremamente inventivo, F. converteu um dos barcos
do engenho em iate, realizando passeios com amigos pela baía da ilha da
Madre de Deus, onde residiu com a esposa por algum tempo. Em Santo
Amaro, desfilava em um troly do engenho, cujas rodas se adaptavam aos
trilhos dos bondes da cidade: “Sentado nessa carruagem improvisada, sobre
a qual colocava um realejo, e cobrindo-se com um chapéu ‘de engenheiro’,
passeava pela cidade tocando o seu realejo e fazendo empurrar o carro pelos
garotos que o acompanhavam” (Rodrigues, 1904:55). Apaixonado pela
engenharia, “profissão em que se quer fazer passar por prático, conhecedor
e titulado”, F. ocupava-se, por exemplo, da iluminação durante as festas
populares de dois de fevereiro em Santo Amaro, fazendo a instalação dos
tubos e a experiência dos combustores praticamente sozinho, “sob os
aplausos ou as vaias dos garotos”.

Observe-se, portanto, que nesses como em outros exemplos citados no
relatório dos peritos, os grandes “pecados” de F. resumiam-se em lançar-se
em investimentos avultados e arriscados; revelar-se criativo e competente
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em matéria de engenharia mecânica sem ter obtido diploma que o qualificasse
para isso; explicitar publicamente uma moral distinta da apregoada pela
maioria dos padrões e normas vigentes. Sem dúvida, F. não se confundia
facilmente com as demais pessoas nas ruas de Santo Amaro ou mesmo nas
de Salvador. Manifestava, por meio de gestos e palavras, uma peculiaridade
que o tornava um ser estranho.

Tal estranheza, expressa em condutas incoerentes e contraditórias, seria
vista, pelo menos aos olhos da família e dos médicos, como sintoma
inequívoco de alienação mental. Ora retraído, triste, humilde; ora excitado,
expansivo, conversador, extremamente ativo; preocupado com o futuro da
família, mas comprometendo esse futuro com “empresas desastrosas”; ao
mesmo tempo em que dizia “presar a moralidade”, dava “escândalos com
mulheres públicas” e expunha-se “ao ridículo de folião carnavalesco, de
pseudomecânico de iluminação pelo gás acetileno, de tocador de realejo na
praça pública” (Rodrigues, 1904:57). O perfil de F. traçado pelos peritos
apresentava os contornos cada vez mais fortes da imprevisibilidade, fruto de
“inconstância moral”, expressa até mesmo no modo pelo qual ele vivenciaria
a reclusão no hospício:

Internado por surpresa, ele não manifestou na ocasião a revolta de um homem são... Sem
dúvida, como todos os alienados mais ou menos lúcidos, ele pretexta estar são, pede,
reclama, exige a sua saída do asilo... Mas, ao em vez de revelar o justo sentimento da sua
posição, mostrar-se reservado, aflito, preocupado, F... passa logo a viver a vida comum do
asilo, toma parte nos atos administrativos, trava conhecimento com todo o mecanismo
interno do estabelecimento e se converte em um valioso auxiliar do administrador para
manter a ordem entre os doentes... (Rodrigues, 1904:57-58)

Em resumo, procurou adaptar-se da melhor maneira possível à nova
situação, tentando, estrategicamente, diferenciar-se dos demais indivíduos
internados identificando-se aos médicos e administradores – considerados
mentalmente sãos – enquanto aguardava a decisão da justiça. Mas, como
será visto em outros casos, seja qual for a reação do paciente, rebelando-se
contra a internação no hospício ou aceitando-a, ela seria sempre um indício
da doença. Situação que traduz muito bem o significado de um velho ditado
popular: “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”.

Outros indícios dessa “desordem de conduta” seriam rastreados pelos
peritos, mediante análise obsessivamente minuciosa da correspondência
pessoal de F., na qual acabariam por identificar várias contradições: tratava
de assuntos graves – tais como “questões de honra” –, ao mesmo tempo em
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que se perdia em “banalidades”, “minudências fúteis”; numa mesma carta,
endereçada ao cunhado, descrevia pesadamente o suposto adultério da esposa
e, logo depois, narrava suas impressões do asilo “como se fosse um simples
turista”; conservava a memória de fatos antigos, entretanto não lembrava
bem de acontecimentos recentes; aparentemente fazia cálculos com precisão,
contudo, uma análise mais detida, comparando os resultados, revelava vários
equívocos; omitia sílabas e nomes; repetia monotonamente os mesmos
cumprimentos, os mesmos fatos e as mesmas idéias em cartas dirigidas a
várias pessoas.

Restava provar que a personalidade singular de F. abrigava, ainda, um
caráter extremamente agressivo: não se tratava apenas de uma pessoa curiosa
e divertida, mas, sobretudo, de um indivíduo perigoso. Segundo o
depoimento de parentes, a utilização dos trabalhadores do engenho nas
constantes obras monumentais, bem como a falta de pagamento – em virtude
do escasseamento de seus recursos – conduziram a uma série de conflitos,
durante os quais F. teria agido de forma violenta, chegando mesmo a
incendiar as casas de alguns de seus empregados. Por causa dessa atitude
teria sido vítima de um atentado em 1899, recebendo vários golpes de
porrete em todo o corpo, até mesmo na cabeça, época em que a família
decidiu interná-lo em um asilo – o que não foi feito a pedido de sua mãe.
Para os Drs. Nina Rodrigues e Pacífico Pereira, os conflitos mais graves e
violentos eram, entretanto, os que o opunham à família, sendo sua esposa o
alvo preferido.

Na avaliação da afetividade de F. em relação a seus parentes, os peri-
tos dispunham de grande trunfo: as cartas escritas por ele entre abril e
julho de 1902, por meio das quais os seus mais íntimos e secretos senti-
mentos seriam perscrutados pelo olhar indiscreto e aguçadíssimo dos
médicos. Nessas cartas, a esposa era tratada de “preguiçosa, egoísta, adúl-
tera, maníaca, sem-vergonha, burra, miserável”, sua mãe de “infame ca-
duca” e sua irmã de “idiota aduladeira”. Numa delas F. chega mesmo a
desenhar “três caricaturas de mulheres, com caracteres diabólicos, de cau-
da e chifres, tendo debaixo de cada uma as iniciais das três senhoras”
(Rodrigues, 1904:57) – fato que, certamente, teria merecido uma
sofisticadíssima interpretação científica se observado alguns anos mais tar-
de, quando as idéias de Freud, plenamente amadurecidas, começaram a se
disseminar entre alguns psiquiatras brasileiros.
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Os insultos e as ameaças teriam chegado, muitas vezes, segundo as
declarações da família, às vias de fato. Desse modo, F. era acusado de ter
apunhalado o retrato da mãe, quase esganado a esposa e cometido violências
contra seu filho. A agressividade em relação à esposa seria decorrente do fato de
que “sem provas suficientes”, F. alimentava a “suspeita mórbida” de que ela o
traía com o cunhado. Tal comportamento, cuja “significação psiquiátrica” poderia
escapar aos leigos, seria imediatamente explicado à luz da ciência como fruto de
“verdadeiros episódios delirantes”, originados, provavelmente, de “... uma
alteração de função orgânica. A excitação mórbida em que vive, traz a F... uma
forte excitação genital, que o obriga a procurar satisfazê-la com certa prontidão.
A impossibilidade em que se achava sua senhora de poder satisfazê-lo, devido
aos sofrimentos uterinos, irritava-o...” (Rodrigues, 1904:59).

Enfim, na opinião dos médicos que o examinaram, F. revelava-se, à
primeira vista, uma pessoa “inteligente”, “sagaz” e “lúcida”, raciocinando
com lógica. Mas tal normalidade psíquica seria apenas aparente, pois a verdade
– invisível aos olhos leigos ou inexperientes, ou mesmo incompetentes como
os do médico do Asilo de São João de Deus – era que ele apresentava sensíveis
e profundas lacunas e alterações de afetividade e de conduta. Se a princípio
não revelava “estigmas físicos de degenerescência” manifestos em
“deformidades salientes”, o exame somático minucioso desvendaria sinais
inequívocos de degeneração: a grande superioridade da envergadura sobre a
altura; a profunda escavação da abobado palatina e um certo grau de
desproporção entre o desenvolvimento do crânio e o da face. Certamente tal
percepção teria deixado Lombroso profundamente envaidecido, numa época
em que suas idéias já eram bastante contestadas nos meios científicos
europeus (Darmon, 1991).

Tratavam-se, pois, de sintomas comprobatórios de uma “grave e pesada
tara psicopática hereditária”. Das 15 concepções de sua mãe, apenas 9 foram
a termo, das quais apenas três seriam normais. Segundo os médicos, tal
resultado devia-se mais ao fato de ter seu pai contraído uma grave infeção
sifilítica do que às “condições deploráveis” do casamento – consangüinidade,
desproporção entre as idades dos cônjuges e idade avançada do marido –,
pois nem mesmo os filhos ilegítimos e uma neta do pai de F. escapariam de
pagar “forte tributo à alienação mental”. Em suas considerações diagnósticas,
os Drs. Nina Rodrigues e Pacífico Pereira concluíam que “F..., é um
degenerado psíquico, como o demonstram a sua pesada tara hereditária, a
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possível influência de graves traumatismos cranianos..., os estigmas físicos
de degeneração que apresenta, o notório e provado desequilíbrio mental de
toda sua vida” (Rodrigues, 1904:66).

Restava apenas uma dúvida: os sintomas de paralisia geral apresentados
pelo paciente seriam causas ou efeitos de uma loucura circular de tipo afetivo
ou raciocinante? Dúvida que seria resolvida “com segurança” mediante
observação mais prolongada e pela própria marcha da moléstia. De qualquer
forma, sendo questão de “caráter puramente científico”, não afetava em nada
a avaliação “prática da providência legal a aplicar ao alienado”: o internamento
no asilo – por meio do qual viabilizava-se, de um lado, o “tratamento do
episódio delirante” e, de outro, a “seqüestração de um alienado perigoso” –
e a interdição – assegurando-se, assim, a proteção dos bens da família.31

Alguns anos depois, um conhecido “negociante e capitalista” da cida-
de do Rio de Janeiro viveria um drama, cujo desenlace revelar-se-ia bastan-
te próximo ao que acaba de ser descrito. O caso teve certo destaque na
imprensa carioca: com títulos bombásticos – “Um negociante em cárcere
privado”; “Louco à força?” –, o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil do dia
8 de agosto de 1906 noticiaram o resultado do pedido de habeas corpus
impetrado pelo advogado Joaquim Eduardo de Avellar Brandão em favor
do Comendador José Alves Ribeiro de Carvalho, “por estar ele sofrendo
gravíssimo e ilegal constrangimento em sua liberdade” (Jornal do Brasil).
O advogado alegava que o Comendador havia sido internado na Casa de Saúde
Dr. Eiras por determinação de sua esposa, D. Amélia Augusta de Carvalho,
e de um de seus genros, João Roquette Carneiro de Mendonça Júnior, sem
que tivesse sido realizado exame de sanidade e sem ordem do juiz compe-
tente – mediante apenas o parecer de dois médicos que não o teriam exa-
minado –, “sob o falso motivo de estar sofrendo das faculdades mentais e
com o intuito doloso de lhe tirarem a administração de sua avultada fortu-
na...” (Jornal do Brasil).

No depoimento prestado ao juiz da 2a Vara Criminal, Dr. Cícero Seabra,
o Comendador Carvalho afirmava ter sido iludido por seu genro João
Roquette  que, assegurando-lhe que o chefe de polícia, Dr. Espínola, queria

31 Como só se teve acesso ao relatório médico-legal, não é possível saber qual a decisão final da
justiça. Entretanto, levando-se em conta o peso da avaliação do Dr. Nina Rodrigues, bem
como o desfecho de outros processos analisados, é bastante provável que a avaliação dos
peritos tenha sido aceita e ratificada pelo juiz de órfãos.
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falar-lhe a respeito do roubo do qual havia sido vítima (11 mil apólices do
estado do Rio de Janeiro e mais de 20 contos de réis), conduziu-o àquela
casa de saúde:

Durante o trajeto não lhe passou despercebido que não era aquele o caminho da casa do Dr.
Espínola e, ao saltar na casa de saúde, maior foi o seu espanto. Entretanto, seu genro e
algumas pessoas que se achavam no interior do edifício, auxiliando a farsa, disseram-lhe a
ponto de convencê-lo que o Dr. Espínola se achava lá dentro, conversando com o Dr. Eiras.
(Correio da Manhã)

Observe-se que os recursos um tanto quanto escusos empregados pelos
parentes do Comendador para trancafiá-lo num hospício, sem grandes
problemas, assemelham-se muito aos utilizados pelos familiares de F.

Segundo denúncias do Dr. Avellar Brandão, o proprietário da referida
casa de saúde, alegando ter recebido ordens para que o paciente não falasse
com pessoa alguma estranha à família, impediu-o de visitar seu cliente e
amigo. Solicitado a prestar os devidos esclarecimentos, o Dr. Carlos Fernandes
Eiras, em carta dirigida ao juiz da 2a Vara Criminal, datada de 7 de agosto,
afirmava que no dia 2 do mesmo mês, o Comendador José Alves Ribeiro de
Carvalho, português, com 60 anos de idade, casado, negociante, deu entrada
em sua casa de saúde por requisição de sua esposa, de acordo com o art. no 160
da Lei de Assistência a Alienados. Afirmava, ainda, que no ato da internação
foram apresentados três atestados médicos assinados, respectivamente, pelos
Drs. Teixeira Brandão (datado de 25 de julho de 1906), Dias de Barros e
Alberto Chagas Leite (ambos datados de 29 de julho de 1906), nos quais
constatavam a moléstia mental do paciente e recomendavam o seu
internamento.32 Segundo o Dr. Eiras, a decisão de manter o paciente isolado
foi tomada pelo seu médico assistente, Dr. Chagas Leite. Por fim, o diretor
da casa de saúde declarava-se de pleno acordo com o diagnóstico de seus
colegas em virtude da observação que vinha tendo do doente, fazendo questão
de frisar, ainda, que o médico da Comissão Inspetora dos Asilos de Alienados,
Dr. Epimacho, havia visitado o enfermo no dia anterior.

Depois de ter ouvido o depoimento do próprio Comendador Carvalho
– no qual este teria se mostrado “bastante equilibrado”, segundo o Jornal do

32 Cf. ‘Louco à força?’ Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 08/08/1906. Os referidos atestados são
reproduzidos, na íntegra, pelo jornal. De fato, os pareceres dos três médicos são extremamente
próximos, concluindo que a moléstia do Comendador caracterizava-se “por delírios de
perseguição, de grandezas, esquecimento dos fatos recentes, impulsos agressivos, agravado esse
estado mental por abusos alcoólicos”.
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Brasil; simpático e alegre, “falando com desembaraço e revelando por vezes
uma memória invejável”, sem demonstrar qualquer sinal “que se possa indicar
como sintoma de enfermidade mental”, de acordo com o Correio da Manhã –; os
argumentos do advogado de acusação, Dr. Pestana de Aguiar e do advogado
de defesa, Dr. Avellar Brandão; e, por fim, as declarações do enfermeiro da
Casa de Saúde Dr. Eiras, Manuel Florencio Cardoso, segundo as quais durante
o período em que esteve internado o Comendador “não praticou desatino
algum”, mostrando-se “dócil e obediente” e manifestando “desejos de regressar
à casa da família”, o Dr. Cícero Seabra concedeu o habeas corpus solicitado,
justificando sua sentença da seguinte maneira:

Interrogado perante este juízo respondeu com acerto e clareza a todas as perguntas que lhe
foram feitas, mostrando-se calmo e sem vestígio algum de agitação... Demais, para que se
pudesse tornar válida a medida usada contra a vontade do mesmo paciente era necessário
fosse a mesma precedida de um exame de sanidade, o que não se verificou.33

No desenlace do primeiro ato ficaria evidenciado um conflito, opondo, de
um lado, alguns grandes nomes da psiquiatria brasileira da época e, de outro,
uma das autoridades judiciárias da cidade do Rio de Janeiro. Conforme anunciava
o título do editorial publicado na primeira página da Gazeta de Notícias de 9 de
agosto de 1906 – ‘Médicos e Juizes’ –, a guerra estava declarada e a primeira
vitória caberia ao juiz da 2a Vara Criminal  que, aliás, parece ter contado com o
apoio de pelo menos parte da imprensa. Mesmo afirmando não saber quem
tinha razão – se os médicos-especialistas, internando “num hospício um cidadão,
sob o pretexto de que a sua mentalidade não estava inteiramente sólida e perfeita”,
ou o Tribunal, concedendo o habeas corpus –, o editorial da Gazeta de Notícias,
por exemplo, acabaria tendendo a apoiar a sentença do Dr. Cícero Seabra.
Lembrando em primeiro lugar que a responsabilidade do “constrangimento
ilegal” cabia aos “médicos que o aconselharam”, acrescentava ainda: “... o caso
que desperta a atenção pública, força é confessar que se apresenta revestido de
circunstâncias verdadeiramente estranhas. Basta lembrar que se trata de uma
reclusão forçada e violenta, feita, ao que parece, sem nenhum ato oficial que a
justifique”. Por fim, concluía que a situação na qual se encontrava o paciente,
cujo destino dependia das disputas entre as opiniões divergentes de médicos e
juízes, seria suficiente para que mesmo um “homem são” ficasse “doente das
faculdades mentais ou de outro qualquer achaque”.

33 A citada sentença foi publicada no Jornal do Brasil de 08/08/1906. Vale ressaltar que o termo
‘paciente’ é utilizado para designar juridicamente os indivíduos em favor dos quais se solicitam
habeas corpus.



65

Apesar da repercussão positiva em torno da concessão do habeas corpus
que assegurou a saída do Comendador Carvalho da Casa de Saúde Dr. Eiras,
seus familiares não recuariam, instaurando contra ele um processo de
interdição poucos dias depois. Alegando que o seu marido estaria sofrendo
de afecção mental, complicada por abusos alcoólicos, D. Amélia solicitaria
ao juiz da 2a Vara de Órfãos, Dr. José Luiz de Bulhões Pedreira, que fossem
nomeados peritos para examiná-lo e ouvidas as 14 pessoas indicadas como
testemunhas pela acusação. No dia 13 de agosto, os Drs. Humberto Gottuzzo
e Lourenço da Cunha seriam nomeados peritos, procedendo, no dia seguinte,
ao exame de sanidade na pessoa do Comendador José Alves Ribeiro de
Carvalho, com base no qual solicitaram prazo de 15 dias “para mais
minuciosamente examinarem o paciente”. No mesmo dia foram ouvidas
pelo juiz as três primeiras testemunhas, que confirmaram, em seus
depoimentos, terem observado há algum tempo no comportamento do
Comendador os mesmos sintomas apontados por D. Amélia para justificar
o pedido de interdição: amnésia, delírios de perseguição, delírios de avultada
riqueza e impulsos agressivos.34

No decorrer do processo de interdição, a guerra deflagrada a partir do
pedido e da concessão do habeas corpus começaria a adquirir contornos mais
precisos no que se refere ao perfil das partes conflitantes. A oposição inicial,
médicos versus juristas, tornar-se-ia mais complexa, recebendo os primeiros
vários aliados pertencentes ao mundo do Direito, por um lado; por outro,
consolidando-se alianças corporativas entre os segundos, que acabariam por
conquistar, inclusive, o apoio de alguns médicos. Observemos alguns flashes
das batalhas travadas.

Argumentando que o prazo de 15 dias concedido ao perito determina-
ria grande demora no processo e que nesse ínterim poderiam ocorrer “suces-
sos talvez irremediáveis”, o advogado de D. Amélia solicitaria a 16 de agosto
a nomeação de um curador provisório para o Comendador Carvalho, cuja
moléstia “está comprovada por pareceres de exímios especialistas”. Dois dias
depois, o Dr. Celso de Souza seria nomeado curador provisório do

34 Cf. processo Comendador José Alves Ribeiro de Carvalho; interdição, no 831, caixa 11.215,
maço 273, galeria C, 1906, AN. Salvo outras indicações, as próximas citações foram extraídas
desse processo. No dia 16 foram ouvidas mais quatro testemunhas, em cujos depoimentos
repetem-se basicamente as mesmas observações. Entre as testemunhas ouvidas estavam médicos
e amigos da família, além de alguns conhecidos do Comendador.
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Comendador pelo Dr. Bulhões Pedreira, com o aval do curador-geral de ór-
fãos, Dr. Souza Dantas. A reação da defesa foi imediata: no mesmo dia, o
Dr. Avellar Brandão enviava à Corte de Apelação uma minuta de agravo con-
tra o despacho do mencionado juiz. Entre outras coisas, o advogado do
Comendador argumentava que o juiz teria prejulgado a incapacidade do agra-
vante – antecipando-se à decisão dos peritos nomeados por ele mesmo – e
negado-lhe direito de defesa, não ouvindo as testemunhas arroladas pela de-
fesa e nem mesmo o depoimento do próprio Comendador. Lembrava, ainda,
que uma de suas filhas e o marido, o “médico” Dr. Mario Costa, “não são
coniventes com o procedimento do resto de sua família”. Quanto às acusa-
ções de que o Comendador havia abandonado o próprio lar, o advogado res-
pondia que “aquele seio já o não quer acolher”, não mais encontrando ali “o
aconchego e a paz de sua saudosa morada, senão o desassossego e as recrimi-
nações de sua esposa e filhas”. E acrescentava: “Se este pensar do agravante
não indica prudência e não justifica a sua ausência do seio de sua família –,
indica que ele não está tão doudo – como a agravada pretende”.

Por fim, o Dr. Avellar Brandão contestava a legitimidade dos atestados
utilizados para internar o Comendador e colocava as três primeiras
testemunhas ouvidas pelo juiz sob suspeita, alegando terem sido elas “parciais
e coniventes com a agravada”. Concluía a minuta dizendo-se partidário do
princípio de que “na dúvida... sempre se julga a favor do estado de sanidade”
– princípio este do qual, certamente, os psiquiatras não partilhavam. Na
contraminuta dirigida à Corte de Apelação, em 21 de agosto, o Dr. Pestana
de Aguiar contestava as alegações do outro advogado, afirmando que os
poderes do curador provisório eram limitados e que o despacho do
Dr. Bulhões Pedreira estava baseado no princípio fixado no Título 103,
Livro IV das Ordenações – citado no início deste capítulo. Defendia, ainda,
a integridade das testemunhas e dos Drs. Teixeira Brandão, Dias de Barros
e Chagas Leite, autores dos primeiros pareceres sobre o estado mental do
Comendador Carvalho, ao mesmo tempo em que denunciava os poderes
ilimitados, superiores à necessidade da defesa, recebidos pelo Dr. Avellar
Brandão ao se tornar procurador de seu cliente.

O parecer do curador-geral de órfãos reafirmava os argumentos
utilizados pelo Dr. Pestana de Aguiar, concluindo que a nomeação do curador
provisório deveria ser mantida. Quanto a isso, o Dr. Souza Dantas
sublinharia, entre outros aspectos, que se o agravante estivesse no gozo
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pleno de suas faculdades mentais voltaria “à sua casa para, punindo a afronta
recebida de sua própria esposa e de seus filhos, fazer sentir a sua autoridade
de chefe de família, restabelecendo o seu prestígio e impondo a sua
vontade...”. Em resumo, para provar sua sanidade mental era preciso que o
Comendador se revelasse plenamente capaz de desempenhar o papel social
atribuído aos indivíduos do sexo masculino pelos padrões morais que se
pretendia impor ao conjunto da população, exercendo a autoridade máxima
e inquestionável de esposo e pai.

O presidente da Corte de Apelação atenderia, contudo, à solicitação
do Dr. Avellar Brandão, sustando todo o processo até que fosse divulgada a
decisão do agravo. Tal decisão fundamentava-se, em última análise, no não
reconhecimento legal dos atestados dados pelos três primeiros médicos –
dentre os quais incluía-se o do Dr. Teixeira Brandão, cujo prestígio pode
ser avaliado, entre outras coisas, pelo título de primeiro psiquiatra brasileiro.
Os juristas que viam com certa reserva a internação e o pedido de interdição
do Comendador Carvalho marcariam, assim, um pequeno tento. A acusação
decidiu recuar, requerendo a anulação da nomeação do curador provisório.

O tão esperado laudo dos Drs. Lourenço da Cunha e Humberto
Gottuzzo foi, finalmente, divulgado no dia 28 de agosto. Para chegarem
a um diagnóstico conclusivo, os peritos seguiriam quase os mesmos passos
dados pelos Drs. Nina Rodrigues e Pacífico Pereira na elaboração do
relatório sobre o estado mental de F. Se nada conseguiriam apurar quanto
a enfermidades de pessoas da família nos antecedentes hereditários, os
Drs. Gottuzzo e Cunha fariam questão de registrar que dos 16 filhos do
Comendador, apenas seis sobreviveram. Como bons discípulos das lições
de Bénédict Morel, Francis Galton e Cesare Lombroso, não deixariam de
observar que:

Quatro filhos morreram em baixa idade – 2 e 3 meses – e morreram todos em convulsões;
os outros nasceram fora do tempo, à exceção de um, que morreu de difteria.
Todas as filhas são nervosas, sendo que uma delas sofreu, quando solteira, de ataques
histéricos.

A história pregressa do paciente seria reconstituída com base em
depoimentos dados aos peritos por alguns de seus familiares. Excelente
chefe de família, tornando-se rico, “conhecido e respeitado” à custa de “longos
anos de esforçado trabalho”, o Comendador Carvalho teria começado a
revelar há algum tempo sinais de perturbação, tais como amnésia,
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alucinações visuais, excitação, delírios de perseguição etc. Um dos peritos,
o Dr. Lourenço Cunha, já o havia examinado em abril de 1906, a pedido
do Dr. Brancante, médico da família. Concluindo que o Comendador sofria
de arterioesclerose com princípio de demência, agravada pelo alcoolismo
crônico, o Dr. Lourenço Cunha confirmava o diagnóstico elaborado alguns
meses antes pelo Dr. Miguel Couto. Rebelde aos tratamentos indicados
pelos médicos, de acordo com seus familiares, o Comendador trancava a
medicação receitada “num cofre para que fosse examinada pela polícia,
acreditando que ela continha veneno”.

A decisão de submetê-lo à avaliação de “três médicos de alta competência”
– Drs. Teixeira Brandão, Dias de Barros e Chagas Leite – foi tomada pela
família quando começou a se tornar “inconveniente..., proferindo palavrões,
andando em trajes menores à vista das filhas e ameaçando a senhora”. Como
no caso anteriormente narrado, os aspectos morais – direta ou indiretamente
referidos à sexualidade –, bem como a agressividade, apresentam-se como
elementos fundamentais na decisão familiar de solicitar o auxílio de um
saber especializado e competente.

Entre a palavra do observado e a dos seus familiares, os peritos optariam
sem pestanejar pela segunda, mesmo que isso implicasse no distanciamento
da tão decantada verdade. Ignorando completamente o depoimento
prestado pelo Comendador ao juiz Cícero Seabra, por ocasião do pedido de
habeas corpus, reproduziriam no laudo apenas a versão de seus familiares,
segundo a qual, quando ele foi internado na Casa de Saúde Dr. Eiras não
reconheceu o lugar, nem o diretor do estabelecimento. As designações nada
lisonjeiras utilizadas pelo Comendador ao se referir à D. Amélia não
deixariam de ser registradas pelos médicos. Dessa forma, anotariam, por
exemplo, que quando percebeu que estava internado numa casa de saúde,
passou a se referir repetidas vezes à perseguição que sofria, chamando a
esposa de “besta histérica”.

No exame somático, os Drs. Gottuzzo e Cunha limitar-se-iam a detectar
um “aspecto abatido e envelhecido”, além de uma série de problemas
fisiológicos. Enquanto no exame mental apontariam insistentemente como
“provas” da “moléstia mental”: esquecimentos; confusões relativas a lugares,
datas, bens e valores; instabilidade afetiva – “apresentando alternativas de
ódios e de afetos para as mesmas pessoas”. Desse modo, concluíam que “o
comendador José Alves Ribeiro de Carvalho sofre de demência conseqüente
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à artério-esclerose generalizada e que se agravou pelo alcoolismo crônico,
estado esse que o inibe de reger pessoa e bens”.

Diante desse resultado, novo confronto. Enquanto o curador-geral de
órfãos, Dr. Souza Dantas, emitiria, em 30 de agosto, parecer favorável ao
laudo, recomendando a interdição do Comendador Carvalho, o advogado
Dr. Avellar Brandão solicitaria ao juiz da 2a Vara de Órfãos, no dia seguinte,
que fossem ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, assegurando, assim,
ao seu cliente, o “direito sagrado e imprescindível” de se defender. Além
disso, apelava para a importância da “investigação ‘pessoal’ do juiz”, o qual,
dispondo-se a ouvir o argüido poderia observar suas respostas, gestos e outras
ações “e, deste modo, avaliar a existência ou não de “sinais e atos que
determinam a insanidade”. Tratava-se, portanto, de ratificar a autonomia e
a superioridade da autoridade do magistrado, atribuindo ao juiz competência
maior que a do médico na elaboração de um diagnóstico definitivo.

Mas, dessa vez, a Justiça ratificaria a palavra da medicina. Considerando
improcedente a petição da defesa, o Dr. Nabuco de Abreu, juiz da 2a Vara
de Órfãos, decretava, a 5 de setembro de 1906, a interdição do Comendador
Carvalho, nomeando-lhe curadora sua mulher Amélia A. de Carvalho.
Encorajado por tal decisão, o Dr. Pestana de Aguiar solicitaria, no dia
seguinte, a reclusão do Comendador numa casa de saúde, onde pudesse
receber “adequado tratamento” – ao qual “ele não se sujeita em casa” –,
assegurando-se, ao mesmo tempo, a proteção de sua família contra os “atos
agressivos” que ele, “cada vez mais exaltado”, praticava com freqüência.
Requeria ainda que, no caso do pedido ser deferido, fosse expedido “mandado
para esse fim, oficiando-se ao Dr. chefe de polícia para mandar coadjuvar a
diligência, caso apareçam pessoas que a pretendam burlar...”. A interdição
aparece, desse jeito, como um bem, não apenas para os seus familiares, mas
para o próprio Comendador.

No dia 6 de setembro, o juiz Nabuco de Abreu expediu mandado
determinando que o interdicto José Alves Ribeiro de Carvalho fosse recolhido
à Casa de Saúde Dr. Eiras. A defesa apelaria imediatamente da sentença.
Além de um termo de apelação, o Dr. Avellar Brandão dirigiria minuta à
Corte de Apelação solicitando “a suspensão dos efeitos da sentença apelada”,
pois, caso contrário, além de ficar desde logo privado da posse e administração
do seu patrimônio, o Comendador ficaria também privado de sua liberdade,
sendo internado num hospício – “muito pior que a cadeia” –, onde acabaria
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efetivamente caindo “na inigualável desgraça da loucura...”. Durante vários
dias, os oficiais de justiça não conseguiriam localizar o Comendador. A
despeito de todos os esforços de seu advogado e da simpatia de pelo menos
parte da opinião pública da cidade do Rio, no dia 19 de setembro ele seria,
finalmente, conduzido à Casa de Saúde Dr. Eiras, onde, ao que tudo indica,
permaneceria internado até sua morte, já que, em 11 de outubro de 1906,
o acórdão da Primeira Câmara da Corte de Apelação negava provimento ao
agravo interposto pelo Dr. Avellar Brandão.

O palco dos confrontos entre as perspectivas expressas pelos diferentes
saberes e poderes estabelecidos, suscitados em torno da internação e
interdição do Comendador José Alves Ribeiro de Carvalho, estender-se-ia
para além dos limites dos tribunais e dos gabinetes dos médicos peritos.
Além de ocupar, como se observou, considerável espaço na imprensa da
época, o caso acabaria sendo levado à Câmara dos Deputados. Num discurso
inflamado, o Dr. Teixeira Brandão denunciava, na sessão de 14 de agosto de
1906, a “indústria, que agora se começa a propagar entre nós, de solicitar
aos juizes incautos habeas corpus para indivíduos, recolhidos a
estabelecimentos para alienados”. Para o deputado, tratavam-se de “atos
judiciários arbitrários” que, desrespeitando a “capacidade” e a “competência
profissional dos médicos, vêm perturbar a segurança individual, a
tranqüilidade pública e o interesse das famílias...”. Argumentando que os
estabelecimentos hospitalares destinados à reclusão dos doentes que
precisavam de isolamento não eram prisões e que a seqüestração dos alienados
que necessitavam de tratamento e representavam perigo para a sociedade
era prevista por lei, o Dr. Teixeira Brandão solicitava que a Comissão de
Constituição e Justiça emitisse parecer sobre a questão.35

Ao final do discurso, o Dr. Teixeira Brandão não seria contestado, tendo
inclusive recebido manifestações de apoio de alguns deputados que bradaram
“muito bem; muito bem”. Entretanto, dois dias depois, o deputado Frederico
Borges, sentindo-se afetado pela questão colocada por Teixeira Brandão,
decidiria defender seu “ilustrado colega e companheiro de escritório”,
afastando qualquer dúvida quanto à sua integridade e consciência profissional:

35 Cf. Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 14/08/1906, v. IV, ago. 1906, p.296. Como será
visto posteriormente, entre as muitas bandeiras conduzidas pelo Dr. Teixeira Brandão na luta
pela consolidação da autoridade e do prestígio do psiquiatra destaca-se, justamente, a
intransigência em relação à concessão de habeas corpus a indivíduos internados nos hospícios.
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“Se o honrado Deputado considera sua profissão um verdadeiro sacerdócio;
se nela deseja, como tem direito, ser acatado e respeitado, do mesmo modo
deve proceder em relação aos que, no exercício de outra profissão, com igual
talento e consciência, sabem desempenhar seus deveres”.36 Colocando-se
inteiramente de acordo tanto com a atitude do advogado, Dr. Avellar Brandão,
quanto com a decisão do juiz, Dr. Cícero Seabra, o Dr. Frederico Borges
defenderia o “recurso salutar do habeas corpus” em favor de pessoas que fossem
vítimas não apenas  de prisão ilegal, mas de qualquer outro tipo de
“constrangimento ilegal”, conforme o art. no 340 do Regulamento de 1842,
terminando por ouvir manifestações de apoio por parte de alguns deputados.

Em resposta ao deputado Frederico Borges, Teixeira Brandão afirmava
não querer “melindrar nem os juizes nem os advogados”. Tratava-se de uma
questão de doutrina que, no caso concreto de que se ocupou, resumia-se a
duas questões:

... pode-se considerar constrangimento ilegal a internação de um doente feita de acordo
com os princípios estabelecidos na lei no 1.132, de 22/12/1903?
O juiz que, tendo verificado a reclusão de acordo com os princípios estabelecidos nessa lei,
concedeu a liberdade contra o que ela determinava, praticou uma arbitrariedade ou não?
(Brandão, 1906:374)

Ora, tratava-se, em última análise, de uma luta – na qual observa-se ao
mesmo tempo confrontos e alianças entre médicos e juristas – para assegurar
que as determinações fixadas pela primeira lei federal de assistência médico-
legal aos alienados, em cuja elaboração e aprovação o Dr. Teixeira Brandão
desempenhara papel fundamental, fossem cumpridas, garantindo-se assim,
como será visto adiante, a consolidação da autoridade do psiquiatra em
todos os assuntos relacionados à alienação mental.

A contestação mais radical da posição assumida por Teixeira Brandão
diante do caso do Comendador Carvalho viria, contudo, de Raimundo
Teixeira Mendes. Em artigo publicado no Jornal do Commercio de 10 de
setembro de 1906, sob o título ‘O despotismo médico-jurista e a
regeneração social’, manifestava-se claramente favorável à decisão do
Dr. Cícero Seabra que, cumprindo seu dever de juiz, havia restituído a
liberdade a um cidadão encarcerado arbitrariamente. A decisão do juiz
da 2a Vara de Órfãos, Dr. Nabuco de Abreu, seria, portanto, objeto de
violenta crítica. Expressando a posição dos positivistas ortodoxos e

36 Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 16/08/1906, v. IV, ago. 1906, p.372.
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baseando-se nas concepções defendidas por Miguel Lemos, em 1882, a
propósito de um caso similar, Teixeira Mendes acreditava que um cidadão
só deveria ser submetido a exame de sanidade mental quando fosse acusado
de ter praticado algum crime previsto nas leis republicanas. Nesse caso,
decidir-se-ia, por intermédio daquele recurso, se se tratava de um demente
ou de um criminoso e, portanto, se deveria ser recolhido a um hospício de
alienados ou a uma prisão. Porém, se o cidadão não houvesse praticado
qualquer crime, como no caso do Comendador Carvalho, “... a sua liberdade
individual deve ser assegurada, seja qual for a orientação que der à sua
pessoa ou aos seus negócios, cabendo à opinião pública, aos seus parentes e
amigos corrigir seus desvios morais ou financeiros ... (Mendes, 1907:10).

Próximo às histórias do Comendador Carvalho e de F., o caso do Sr. X.
– cuja importância pode ser avaliada pelo fato de constar como um dos
exemplos citados por Franco da Rocha no seu manual sobre psiquiatria
forense37  – apresentaria um desfecho inteiramente diverso e, por isso, foi
incluído na galeria dos episódios narrados neste capítulo.

Revelando “caráter hipocondríaco bem patente”, o Sr. X., 57 anos, brasileiro,
solteiro, branco, proprietário, sempre fora considerado esquisito por seus parentes.
Aos poucos, começou a se afastar do resto da família – constituída por seus
irmãos e sobrinhos –, optando por “viver isolado” e dedicando-se a “estudar e a
escrever sobre questões filosóficas ou sociais de alta categoria, para as quais seu
preparo intelectual era mais que deficiente...” (Rocha, 1904:136). X. não tinha
alucinações, nada apresentava de anormal em seu estado afetivo, nem manifestava
alterações de memória até que, tendo-lhe aparecido um ‘hidrocele’ (derrame
líquido entre as membranas que envolvem os testículos), passou a concentrar
toda a sua atenção exclusivamente nesse fato, “que tomou então um caráter
obsessor”. Mantendo sua casa completamente fechada, isolou-se de tudo e de
todos, “... deixou crescer a barba, o cabelo e as unhas, de um modo estranho
aos bons princípios de higiene em que fora educado e a que estava habituado.
Era o resultado da apatia moral provocada pela moléstia suposta incurável”
(Rocha, 1904:139). Abandonou os negócios, passando a viver num estado de
profunda “apatia moral” até que foi removido à força, por um aparato policial –

37 Cf. “Relatório pericial sobre o estado das faculdades mentais do Sr. X., elaborado pelos Drs. F.
e C., médicos pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro” (ROCHA, 1904:135-143). Todos
os dados da história de X. foram extraídos dessa fonte. Um dos peritos (F.) era o próprio Franco
da Rocha. O relatório foi elaborado na cidade de São Paulo em 1902 ou 1903.
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provavelmente solicitado pela família –, para uma casa de saúde, onde foi sub-
metido à avaliação dos Drs. F. e C.

Entre os principais indícios de alienação mental, tais médicos destaca-
vam o conteúdo dos opúsculos – alguns publicados e outros inéditos – e do
diário íntimo escritos por X. Os primeiros revelariam uma orientação mental
“esquisita”, “estranha”, além de “incorreções gramaticais”. Num deles, de
1887, o autor defendia a substituição das penas criminais pela instrução,
tema aparentemente “grandioso e simpático”. Entretanto, de acordo com a
avaliação dos especialistas,

... o modo de desenvolver o assunto causa a impressão grotesca de uma formiga tentando
sobraçar um pão de açúcar, de 5 quilos, que quer levar para o formigueiro. Nas entrelinhas
dessa ruminação de estilo apocalíptico já se percebe, a par do sentimento religioso, uma
tendência misantrópica revelada, a cada instante, por frases contra a sociedade em geral...
(Rocha, 1904:136)

Na opinião dos médicos examinadores, tais opúsculos “não passariam
de simples convicções errôneas, se com eles não se revelasse também um
exagerado apreço de si mesmo, uma fatuidade ingênua”, agravados por muitos
outros “fatos comprometedores”, expressos mais claramente em seu diário
pessoal. Entre esses fatos, os médicos destacavam, por exemplo, o temor
que X. nutria em relação à maçonaria; a sua oscilação entre uma idéia exagerada
de seu valor pessoal e “idéias vagas de perseguição por parte de um agente...
misterioso”; e a “obsessão da dúvida”, manifesta em frases – tais como, “o
que creio que fiz mal”; “não terei eu feito mal?”; “não sei se fiz mal” – que
sempre concluíam suas anotações.

No entanto, por mais que os Drs. F. e C. tenham procurado, não
conseguiram encontrar qualquer “estigma físico de degeneração” em X.
Mesmo sem ter tido acesso a informações detalhadas sobre a história familiar
do paciente – que no caso de F. proporcionaram aos Drs. Nina Rodrigues e
Pacífico Pereira a reconstituição detalhada de suas “taras hereditárias” –, os
peritos acabariam descobrindo que dois primos co-irmãos de X. eram
“desequilibrados de espírito”. O exame somático não revelaria qualquer sinal
de anormalidade. Contudo, os Drs. F. e C. sublinhavam que

Nada é possível saber em relação às funções sexuais. Em sua companhia vivem uma criada,
sua comadre, e 4 filhos desta...; mas é claro que não se pode obter por esse lado informação
alguma que mereça fé, embora a criada tenha dito que o paciente ‘não era homem’,
querendo significar que não procurava relações sexuais. (Rocha, 1904:139-140)
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Conforme os próprios médicos admitiam, durante o tempo em que foi
examinado na casa de saúde, X. não manifestaria qualquer sinal de “alteração
mental” e nem mesmo “a mais leve agitação de espírito”. Mesmo assim, os
peritos responderiam ao quesito formulado pelo juiz sobre o estado das
faculdades mentais de X., afirmando que se tratava de “um nevropata,
desequilibrado, sujeito a obsessões e oscilações no seu estado mental”,
apresentando-se, contudo, capaz naquele momento de gerir a sua pessoa e
administrar seus bens.

Quais seriam as especificidades que teriam assegurado a X., diferentemente
do Comendador Carvalho e de F., o parecer médico contrário à sua interdição?
Antes de tudo é preciso notar que X. reagiria à internação imprevista e violenta,
“com calma, pedindo que chamassem um barbeiro para aparar-lhe o cabelo,
pois não podia sair à rua assim como se achava em casa” (Rocha, 1904:140).
Suspeitando que seria preso, escreveu a um amigo solicitando que fosse impetrado
habeas corpus a seu favor. Entretanto, na casa de saúde, “vendo que não havia
intenção hostil contra si, começou a proceder com admirável correção”; desistiu
do habeas corpus, afirmando “... que estava sendo examinado por médicos e só
estes decidiriam do seu estado; – se estava doente, submeter-se-ia, de bom
grado, a tratamento; senão, recuperaria a sua liberdade, com pleno direito e
sem escândalo algum...” (Rocha, 1904:140).

O respeito manifestado por X. em relação à autoridade dos médicos,
reconhecendo-os como os únicos capazes de deter a verdade sobre sua loucura
ou sanidade, bem como o fato de ser solteiro e de não manifestar agressividade
explícita, parecem ter sido aspectos que contribuiriam de modo decisivo
para assegurar sua liberdade. Acrescente-se, ainda, que pouco depois de
colocado em liberdade, X. nomearia “um procurador, seu amigo, para lhe
cuidar dos negócios. Ora, o próprio paciente indicou por esse meio o que
legalmente se deveria fazer em tais casos” (Rocha, 1904:142).

Em janeiro de 1916, logo depois da promulgação do Código Civil, a
história de Barbara de Jesus agitaria a opinião pública da cidade do Rio e
provocaria grande polêmica em torno da expressão “loucos de todo o gênero”
– empregada nos artigos 5o e 446 do Código –, envolvendo juristas,
psiquiatras, políticos e publicistas. Tudo começou quando Barbara de Jesus,
portuguesa, 67 anos, viúva, doméstica, decidiu casar-se com Ayres Pereira
de Mello, português, 52 anos, viúvo, pintor. Alegando a necessidade de a
união se dar o mais breve possível, pois encontrava-se enfermo e, por isso,
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precisava sair do Rio de Janeiro para tratar-se, o noivo envidaria todos os
esforços para apressar a expedição da certidão de habilitação.38 Mas a licença
para o casamento não seria concedida pelo juiz da 2

a
 Pretoria Cível,

Dr. Antônio Barboza da Fonseca Júnior, uma vez que na 1
a
 Vara de Órfãos

corria um processo de interdição contra Barbara de Jesus, requerida por seu
genro Antônio Agostinho. Este alegava que Barbara revelava sinais de
“insuficiência mental”, sendo, portanto, incapaz de reger sua pessoa e bens.
Desde então, Barbara e Ayres viveriam uma história digna de folhetim, a
qual se desenrolaria em três grandes atos durante quase cinco anos.

Durante vários meses do ano de 1916, alguns jornais cariocas
acompanhariam a trajetória da primeira parte dessa história. Entretanto, o
tom das matérias publicadas seria bastante diferente do adotado nas notícias
sobre o caso do Comendador Carvalho: a simpatia da imprensa ficaria com
os defensores da interdição. É provável que o fato de se tratar de uma mulher
que não possuía a fortuna nem o prestígio do Comendador tenha contribuído
para isso. Mas o aspecto decisivo para que a imprensa assumisse posição
favorável à interdição de Barbara talvez tenha sido a sua pretensão de casar-
se com um homem mais jovem – que não possuía bens, nem emprego fixo –,
manifestando desejos afetivos e sexuais “incompatíveis” com sua idade. De
qualquer forma, Barbara contaria com o apoio de juristas influentes,
conseguindo ao final do primeiro ato do drama por ela vivenciado, de maneira
irreverente, sua primeira e única vitória.

Tendo seu marido, Manoel da Motta, falecido em março de 1915,
Barbara herdara alguns bens – entre os quais alguns imóveis alugados. Logo
depois, começaria a namorar Ayres, provocando a reação de suas duas filhas
e dos genros, os quais acabariam solicitando a sua interdição. Submetida a
exame de sanidade, realizado pelos Drs. Galvão Bueno e Alfredo de Mattos,
estes concluiriam que “pelo descrito e observado, Barbara de Jesus pode,
‘presentemente’ reger sua pessoa e bens” (A Noite, 14/03/1916). O curador-
geral de órfãos, Dr. Raul Camargo, contestaria o laudo, argumentando que,
estando presente ao exame, constatara “fatos que autorizavam opinar pela

38 Ao requerimento dirigido ao juiz da segunda pretoria civil, em 3 de março de 1916, Ayres
de Mello anexaria um atestado do Dr. Luiz de Lacerda Manifestação – comprovando sua
enfermidade, bem como a necessidade de ausentar-se da cidade para tratamento – e as
declarações de cinco testemunhas, confirmando as afirmações do médico (cf. Processo
Ayres Pereira de Mello e Barbara de Jesus; habilitação de casamento, no 7.163, caixa 2.977,
galeria A, 1916, AN).
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decretação da interdição da septuagenária”. Posteriormente, o Dr. Camargo
mencionaria os fatos observados da seguinte forma:

Como é sabido, este processo nasceu de um romance de amor.
Barbara de Jesus, com o peso de seus oitenta anos, arrebatada de amor, abandona o seio de
sua família para ir contrair núpcias com o eleito de seu coração.
Através de mil peripécias romanescas o par vai se instalar lá para as bandas da Saúde, onde
fomos encontrá-la por ocasião da primeira perícia, garridamente vestida de cores berrantes,
lacinhos de fita à cabeça. (Camargo, 1921:28, grifos meus).

Segundo o testemunho do curador de órfãos, os peritos teriam dispensado
um prazo para a apresentação do laudo, afirmando, na ocasião, que o caso era
patente: Barbara não podia reger sua pessoa e bens. Mas, como se viu, os
Drs. Galvão Bueno e Alfredo de Mattos não manteriam essa opinião,
posicionando-se pela não interdição de Barbara. Diante disso, o Dr. Raul
Camargo requereria a nomeação de novos peritos, exigindo que estes fossem
especialistas, pois os primeiros eram “afamados médicos parteiros”. Abria-se,
desse modo, um novo confronto, opondo entre si intrincadas redes de saberes/
poderes constituídas por juízes, advogados, médicos, psiquiatras, publicistas etc.

Os defensores da interdição de Barbara não fizeram por menos,
nomeando peritos os Drs. Juliano Moreira e Rego Barros, os quais
concluiriam em seu laudo, tratar-se “... no caso de uma septuagenária que,
apesar de ‘não sofrer de nenhuma psicose definida, tem, por sua extrema
ignorância’, uma evidente ‘insuficiência mental’, por ela mesma reconhecida
quando diz pretender casar-se, sobretudo para ter quem lhe administre os
bens” (A Noite, 25/02/1916). Desse modo, os novos peritos defenderiam a
interdição de Barbara de Jesus. Em 21 de março o juiz da primeira vara de
órfãos, Dr. Alfredo Machado Guimarães, acatando a opinião dos psiquiatras,
julgava Barbara “demente” e “incapaz da administração da sua pessoa e
bens”, nomeando-lhe curador o Dr. Ricardo de Almeida Rego e ordenando
que seu genro, Antônio Agostinho – que disputava a curatela da interdicta –
fosse chamado a prestar contas.39

 39 ‘Edital de interdição de Barbara de Jesus dado pelo juiz da 1a vara de órfãos e ausentes, Dr. Alfredo
Machado Guimarães’. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 23/03/1916. Tanto A Noite
quanto a Gazeta de Notícias noticiariam o fato, posicionando-se favoravelmente à decisão do
juiz, pois esta assegurava a proteção da “herança da velha Barbara de Jesus”, que corria o
“risco de ser abocanhada por uma quadrilha” (‘O caso da velha Barbara’. Gazeta de Notícias.
Rio de Janeiro, 22/03/1916; veja-se também, ‘O juiz de órfãos decretou a interdição da
velha Barbara’. A Noite. Rio de Janeiro, 21/03/1916).
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A divergência entre os dois laudos provocaria polêmica. A Noite publi-
caria em 25 de fevereiro de 1916 um artigo, cujo título – ‘Os peritos das
varas de órfãos precisam de fiscalização’ – já indicava a posição assumida
pelo jornal:

Imagine-se, agora, que, se o curador de órfãos não se tivesse dado ao incômodo de assistir
ao exame, concordasse com o laudo dos primeiros peritos, que dão uma interdicta como
pessoa apta a reger sua pessoa e bens...

Note-se o tom seguro utilizado pelo articulista: a verdade estava
indubitavelmente ao lado dos médicos, os quais eram não apenas especialistas
no assunto, mas também desfrutavam de grande prestígio no cenário
científico e político da época; um deles, o Dr. Juliano Moreira, era nada
mais, nada menos do que o diretor do Serviço de Assistência aos Alienados,
instituído pela República.

Tal postura não seria, contudo, consensual: a divergência entre o pri-
meiro e o segundo laudos provocaria cisões entre os próprios representantes
da justiça. As curadorias de órfãos, por exemplo, ficariam divididas diante da
questão. Enquanto o Dr. Raul Camargo lançava mão de todos os recursos
para conseguir a interdição de Barbara, o segundo curador de órfãos acredi-
tava que o seu casamento com Ayres “era um meio legal para a solução do
caso...” (Jornal do Commercio, 28/10/1916). Estimulado, talvez, pelo cli-
ma polêmico, o advogado de Barbara, Dr. Noredino C. Alves da Silva, ape-
laria da sentença dada pelo juiz da 1

a
 Vara de Órfãos. Assim, na sessão de 4

de setembro de 1916, a 1
a
 Câmara da Corte de Apelação decidiu converter

“o julgamento em diligência, para se proceder a novo exame de sanidade na
apelante...” (Diário Oficial, 05/09/1916). Barbara seria, então, submetida
a um terceiro exame de sanidade realizado pelos novos peritos nomeados,
Drs. Humberto Gottuzzo e Miguel Salles – o primeiro, médico do Hospí-
cio Nacional de Alienados e o segundo, médico-legista da polícia. O relató-
rio desses peritos, divulgados em fins de outubro, confirmaria o segundo
laudo, ratificando, pois, a incapacidade de Barbara para gerir sua pessoa e
bens e a necessidade de interditá-la.

Diante do resultado, os advogados de defesa e de acusação travariam
uma verdadeira batalha, mediante oito artigos publicados, a pedido, no
Jornal do Commercio, entre fins de outubro e início de novembro de 1916.
A iniciativa partiria do Dr. Noredino C. Alves da Silva, ao fazer uma crítica
minuciosa aos laudos dos psiquiatras, procurando apontar as interpretações
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equivocadas e parciais, e as contradições neles presentes. Nesse sentido, o
advogado condenava os autores do laudo de desempate por terem admiti-
do, sem hesitar, “como ‘profunda expressão científica’ o parecer do ‘afa-
mado’ Dr. Juliano Moreira..., que justificou constituir ‘ignorância insufi-
ciência mental’ (?!!)...”, concluindo em tom irônico que lembraria, como
será visto, o utilizado por Lima Barreto no seu Diário do Hospício: “Charles
Richet, Crasset, Ribot, psiquiatras de valor, atônitos devem entoar hinos
gloriosos quando lerem as revelações científicas que nasceram dos cére-
bros dos psiquiatras que ‘iluminam’ este país selvagem, de grandes flores-
tas e caudalosos rios...” (Jornal do Commercio, 25/10/1916). De acordo
com os Drs. Gottuzzo e Salles, Barbara de Jesus manifestava uma “fraque-
za intelectual”, o que para o advogado de defesa só poderia significar “fra-
queza de inteligência”, ou seja, “inteligência curta, ou ignorância talvez”.
Desse modo, mantendo o mesmo tom irônico, o Dr. Noredino Silva con-
cluía que o parecer dos referidos médicos era “compadre” do segundo
laudo, “em que o malabarista da psiquiatria, Diretor do Hospício de Ali-
enados, afirmou (socorro) constituir ignorância insuficiência mental!” (Jor-
nal do Commercio, 27/10/1916).

Entre os muitos pontos contraditórios encontrados pelo Dr. Noredino
Silva no laudo de desempate, vão ser aqui citados os que me pareceram
cruciais – sem temer cansar por demais a paciência do leitor, pois há que se
admitir que o mencionado advogado conseguia aliar boa dose de perspicácia
a um refinado senso de humor. Os Drs. Gottuzzo e Salles observariam em
Barbara a ausência de “estigmas degenerativos notáveis”, sem indicar,
contudo, “quais os ligeiros estigmas encontrados”, revelando-se, além disso,
defasados em relação aos “avanços” da ciência psiquiátrica que, na ocasião, já
reconhecia como falíveis “os indícios dados pelos estigmas (doutrina
lombrosiana)”. Segundo os mesmos peritos, “só depois de demorado exame,
a apelante reconhecera o justo valor de uma nota de cinco mil réis”. Para o
advogado de Barbara, a questão era bastante simples: os próprios médicos
teriam se encarregado de “explicar... a razão da demora”, ao constatarem
que ela apresentava “diminuição da agudeza visual”. De acordo com o laudo
de desempate, Barbara “diz que a semana tem seis dias, e conta sete, a partir de
domingo”, revelando, assim, outro sintoma de “confusão mental”. Mas para
o Dr. Noredino Silva, o raciocínio dos psiquiatras era “absurdo”, pois, “Não
há quem desconheça: ‘a rude gente do povo’, conta os dias ‘de trabalho na
semana’, de forma que assim contando, olhando-se por esse prisma, a semana
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tem seis dias, o sétimo, domingo, de descanso, não se conta” (Jornal do
Commercio, 27/10/1916).

Mas tal sensibilidade para apreender a alteridade não seria compartilhada
pelo Dr. Frederico Souto, advogado dos descendentes de Barbara, cuja resposta
às críticas formuladas pelo outro advogado pautavam-se exclusivamente na
exaltação da competência e da autoridade dos autores do segundo e do
terceiro laudos. Dessa maneira, contrapunha o laudo negativo ao positivo,
fazendo questão de frisar que o primeiro havia sido elaborado “por quem
não era especialista”, enquanto o segundo fora “firmado por duas sumidades
médicas bastante conhecidas”. Quanto aos Drs. Humberto Gottuzzo e
Miguel Salles, “estes eram os mais dignos que um juiz reto e integérrimo
podia escolher para dirimir um caso desses, em que havia muita dose de
higiene moral” (Jornal do Commercio, 28/10/1916). Na opinião do
Dr. Noredino Silva, seu adversário ter-se-ia limitado a defender a “fama
gloriosa dos quatro psiquiatras ilustres, sacerdotes da igrejinha solidária, da
Praia da Saudade” (Jornal do Commercio, 29/10/1916).40

Em um segundo artigo, publicado no Jornal do Commercio do dia 8 de
novembro, o Dr. Frederico Souto insistia, por um lado, na idoneidade
de seus constituintes, que visavam apenas “a felicidade de sua parenta”,
protegendo “seus bens patrimoniais ameaçados pela cobiça desmedida e
imoral de um presumido ‘noivo’...”; por outro, na competência dos
“eminentes psiquiatras”, cujos laudos, resultantes de “observação longa e
desapaixonada”, constituiriam “uma peça inteiriça para dar ao Juiz o direito
de resolver uma causa com a opinião dos técnicos, sob a égide da ciência”
(Jornal do Commercio, 09/11/1916).41 O advogado tocava, assim, em um
delicado aspecto da questão: afinal, a quem caberia a autoridade suprema

40 O advogado refere-se, aqui, ao Hospício Nacional de Alienados, localizado na Praia da
Saudade.

41 Quanto às “boas intenções” dos familiares de Barbara, o Dr. Noredino Silva lembraria que um
dos seus genros chegou a agredi-la “produzindo-lhe ferimentos” (‘D. Barbara de Jesus IV’.
Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 09/11/1916, publicações a pedido). O fato é confirmado
pelo Dr. R. F. Souto, argumentando ser este mais um motivo para “justificar a necessidade de
intervenção da justiça na vida dessa pobre velha, mais digna de piedade do que de ‘casamento’...”
(Souto, F. ‘Barbara de Jesus IV’. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 10/11/1916). Vale
mencionar, ainda, que sobre Antônio Agostinho, genro de Barbara, recaíram suspeitas dos
curadores de órfãos quanto à honestidade das contas apresentadas por ele como procurador
da sogra.
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da decisão, aos médicos ou aos juízes? A opinião dos psiquiatras tinha peso
fundamental, na medida em que como especialistas, possuíam a chave para
alcançar a verdade científica e, por isso, imparcial. Entretanto, de modo
bastante cauteloso, o Dr. Frederico Souto teria o cuidado de qualificá-los
como simples peritos, como auxiliares dos juízes, ficando assegurado a estes
o “direito” de decidir. O advogado de defesa não deixaria de se aproveitar de
questão tão melindrosa. Revelando grande malícia, afirmaria que ao Tribunal
pouco importava a “‘glória’ e a ‘fama’ dos psiquiatras”, pois:

Ele não se vai reunir para julgar da competência de ‘medalhões’...
(...) Os Exmos. Srs. Juizes Desembargadores ‘têm voto de qualidade’.
Não se acham adstrictos a laudos manifestadamente parciais. Independentes, não precisam
de representar o triste papel de ‘Maria vai com as outras’... (Jornal do Commercio,
09/11/1916)

Em seus dois últimos artigos publicados respectivamente no Jornal do
Commercio dos dias 9 e 10 de novembro, o Dr. Frederico Souto, finalmente,
decidir-se-ia a defender os laudos dos psiquiatras das críticas formuladas
pelo Dr. Noredino Silva. Referindo-se mais minuciosamente ao parecer
dos Drs. Juliano Moreira e Rego Barros, afirmaria que a “robusta ignorância
da interdicta” era apenas um aspecto agravante da “insuficiência mental
primária” que ela apresentava, estando “no seu período ‘involutivo’ (mais
de 70 anos de idade)”. Barbara de Jesus foi considerada incapaz para os
atos da vida civil por não ter “a noção precisa do tempo e do espaço”,
revelando-se, portanto, “desmemoriada”. Aliada a tais sintomas, a “paciente”
manifestaria “ignorância crassa”, não tendo, portanto, “... a menor noção
do mecanismo da vida social; alheia... ao mundo objetivo, iria cair no báratro
das incertezas, nos torvelinhos assoberbantes de uma cidade como esta,
onde o indivíduo precisa se acautelar dos botos e das espertezas dos que se
preparam para ludibriar os menos experientes na vida” (Jornal do Commercio,
09/11/1916).42 O advogado ressaltaria, ainda, a “competência” e a
“sabedoria” dos Drs. Humberto Gottuzzo e Miguel Salles, elaboradores de
um laudo “escoimado de dúvidas e incertezas”, fundamentado, pois, em
“observação rigorosa, científica”.

42 O argumento de que Barbara teria vivido sempre em “meio atrasadíssimo” seria contestado
pelo próprio curador geral, Dr. Raul Camargo, afirmando que há muito tempo ela residia no
Rio de Janeiro, “centro mais civilizado e culto do país” (CAMARGO, 1921:36).
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Não obstante o peso científico e político da autoridade das “sumidades”
médicas envolvidas, a decisão dos juízes da Corte de Apelação asseguraria a
vitória ao “modesto” bacharel em direito pela Faculdade do Recife,
Dr. Noredino da Silva. Mesmo presidida pelo desembargador Dr. Nabuco
de Abreu – o mesmo que determinara dez anos antes a interdição e
a internação do Comendador Carvalho –, mas contando também com a
participação do desembargador Dr. Cícero Seabra – o que concedera o
habeas corpus ao Comendador – como relator da apelação cível de Barbara
de Jesus, a sessão de 28 de dezembro de 1916 da 1

a
 Câmara julgaria

“insubsistente” a interdição da apelante.43 De acordo com o acórdão das
Câmaras Reunidas, “... a lei não proibia o casamento em idade avançada, ...
a velhice não era causa de interdição e... certas lacunas de memória não
eram causas legais para a interdição compreendida na Ordenação, livro 4o”
(Camargo, 1921:23).44 Tal decisão seria, posteriormente, qualificada pelo
curador de órfãos, Dr. Raul Camargo, como muito distante da “realidade
científica da psiquiatria”, desconhecendo as idéias defendidas por estudiosos
conceituados – tais como Kraft-Ebing, Afrânio Peixoto, Vibert, Lacassagne
e Tanzi – sobre a matéria.

Pouco mais de um ano depois, o novo advogado dos descendentes de
Barbara, Dr. Heitor Lima, solicitaria sua interdição ao juiz da 2

a
 Vara

de Órfãos, Dr. Leopoldo de Lima. É possível que na justificação do
requerimento o advogado tenha argumentado que a preservação do patrimônio
herdado por Barbara estivesse ameaçada, já que esta havia nomeado Ayres de
Mello seu procurador em 24 de janeiro de 1918, na cidade de Resende,
“com poderes tão amplos e ilimitados que, postos em execução, fariam a sua
ruína em 24 horas” (Camargo, 1921:30). Aberto o novo processo, Barbara
seria submetida ao quarto exame de sanidade mental, realizado, desta vez,

43 Corte de Apelação – ‘sessão da Primeira Câmara sob a presidência do Sr. Desembargador
Nabuco de Abreu’. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 29/12/1916, Parte Judiciária. A
desinterdição de Barbara de Jesus seria discretamente noticiada pelo jornal A Noite no dia 29
de dezembro, por intermédio de pequeno comunicado intitulado ‘A interdição da velha
Barbara foi levantada’.

44 É interessante notar que mesmo depois de promulgado o Código Civil, as concepções presentes
no Título 103, Livro IV das Ordenações do Reino, continuariam a ser levadas em consideração
nas decisões judiciárias. É provável que isso se deva ao fato de que os princípios mais gerais que
fundamentavam as interdições de acordo com as Ordenações seriam mantidos no Código de
1916, graças ao emprego da expressão “loucos de todo o gênero”. Tal questão será novamente
abordada mais adiante.
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pelos Drs. Lourenço da Cunha e Murillo de Campos – nomeados pelo juiz
da 2

a
 Vara de Órfãos – no dia 6 de abril de 1918. Duas semanas depois, os

peritos divulgariam o laudo no qual concluíam que:

Além de muito ignorante, D. Barbara de Jesus encontra-se presentemente num ‘estado
parademencial de involução senil’, caracterizado por inúmeros sinais sintomáticos (pele
flácida e engelhada, facies senil, círculo senil das córneas, queda dos dentes, adipose
abdominal...) e psíquicos (... redução das faculdades silogísticas, diminuição da afetividade,
perversão do sentimento sexual, ausência de autocrítica, etc.). Assim acontecendo, D.
Barbara de Jesus não está em condições de exercer os diversos atos da vida civil. (A Noite,
22/04/1918)

A infinidade de detalhes expressos por meio de terminologia técnica,
ao mesmo tempo precisa e inatingível à compreensão dos leigos no assunto,
parece ter impressionado bastante o Dr. Leopoldo Augusto de Lima  que,
talvez pressionado pela sólida aliança consensual estabelecida entre os
psiquiatras em torno do caso, bem como pela posição inflexível e quase
obsessiva assumida pelo curador de órfãos Dr. Raul Camargo, acabaria por
ratificar a conclusão dos peritos, decretando, em 6 de maio de 1918, a
interdição de Barbara e nomeando-lhe curador o Dr. Henrique de
Magalhães.45

Desde o início do ano de 1916, Barbara e Ayres moravam juntos. Diante
da forte oposição da família de Barbara ao casamento, Ayres a teria “raptado”,
levando-a para a casa onde ele residia, localizada à Rua do Senado no 37. Ao
se referirem a tal episódio, os defensores da interdição de Barbara não
deixariam de utilizar um tom de ridicularização, expresso, por exemplo, na
descrição do “estado psíquico” de Barbara, feita pelos Drs. Lourenço da
Cunha e Murillo de Souza Campos: “Anômalo o sentimento sexual. Referiu
a história de sua recente tentativa de casamento, o seu rapto em pleno dia,
debaixo da vaia dos garotos e de uma chuva de batatas podres” (A Noite,
22/04/1918). Mesmo depois de interditada e apesar da pressão de seus
familiares e de seu curador, Barbara continuaria a viver amasiada com Ayres,
em uma casa de sua propriedade, situada à Rua Dr. Bulhões no 100, no
Engenho de Dentro, até que em janeiro de 1920 o advogado de sua família

45 Processo Barbara de Jesus; interdição, no 3.889, caixa 6.139, galeria A, 1918, AN. Trata-se
apenas da transcrição de interdição, não estando anexados os autos do processo. Como a
transcrição foi enviada ao Dr. Flamínio de Rezende, juiz da 1a Pretoria Cível, é provável que
Barbara e Ayres tenham tentado novamente se casar, tendo sido este o principal móvel para a
abertura de novo processo de interdição contra ela.



83

e o juiz da 2
a
 Vara de Órfãos solicitariam ao terceiro delegado-auxiliar a

urgente abertura de inquérito para apurar “a responsabilidade criminal de
Ayres de Mello, cognominado ‘Fifi da Saúde’”, que, segundo os interessados,
“captando a confiança da octogenária, dela fez-se noivo, alojou-se-lhe em
casa desfrutando a fortuna da senhora” (Jornal do Brasil, 21/01/1920).

Iniciava-se, assim, o desfecho da história de Barbara, que mobilizaria
novamente a imprensa carioca, mas, desta vez, o caso ganharia destaque
maior. A queixa apresentada pelo advogado Dr. Heitor Lima fundamenta-
va-se em uma petição dirigida pelo curador da interdicta, Dr. Ildefonso de
Albuquerque Silva Souto, ao juiz da 2

a
 Vara de Órfãos, na qual “Fifi da

Saúde” era denunciado como “vagabundo, ébrio e ladrão” (O Paiz, 21/01/1920)46

e, também “... acusado de prevalecer-se da sua situação de ‘noivo’ da
octogenária para receber aluguéis dos inquilinos da interdicta e ainda de se
ter introduzido na residência de Barbara de Jesus...” (A Noite, 25/02/1920).47

Aberto no dia 17 de janeiro de 1920, o inquérito foi concluído em 25 de
fevereiro, depois de ouvido o acusado e nove testemunhas. Entre estas havia
aqueles que se limitariam a ratificar as acusações feitas pelo curador de
Barbara, afirmando que Ayres aconselhava aos inquilinos a não pagarem os
aluguéis ao curador, argumentando que a interdição seria levantada e “tudo
voltaria a ser como antes”. Além disso, Ayres não dava recibos àqueles que,
convencidos de sua condição de procurador, lhe pagavam os aluguéis. Se-
gundo a testemunha Irineu Marcelino dos Santos, “‘Fifi’ costumava diri-
gir-se aos inquilinos com ares de dono de casa, interpelando-os sobre os
aluguéis e exigindo que fossem pagos a ele...” (Correio da Manhã, 26/02/1920).
No entanto, algumas testemunhas fariam questão de frisar que “Fifi” devo-
tava grande carinho e amor à Barbara, confirmando entretanto que, como
as outras testemunhas, desconheciam outra ocupação de Ayres que não fos-
se “cuidar de sua ‘noiva’ e da casa”. Segundo José Braga da Silva, por exem-
plo, Ayres “há muito tempo não trabalha, ocupando-se em cuidar da noiva,
que lhe mostra grande amor...”. E acrescentava: “Barbara sem Fifi é peixe
fora d’água”.

46 Em 1920, o curador de Barbara não era mais o Dr. Henrique de Magalhães. Ignoram-se as
razões de sua substituição pelo Dr. Ildefonso de Albuquerque Silva Souto.

47 Segundo artigo publicado no Jornal do Brasil de 21/01/1920, entre as “graves acusações” que
pesavam sobre Ayres de Mello estava “a de haver falsificado uma procuração de D. Barbara,
com a qual andou recebendo aluguéis de casas...”.
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Em depoimento prestado no cartório da terceira delegacia auxiliar no
dia 20 de janeiro, Ayres de Mello defender-se-ia das acusações, afirmando
que conhecia Barbara há 40 anos, tendo manifestado o desejo de casar-se
com ela logo após a morte de seu marido. O casamento seria realizado com
separação de bens, porém, diante da oposição da família da noiva, não
chegaria a ser consumado. Declarava, também, que recebeu os aluguéis
apenas durante os três meses em que foi procurador de Barbara e que se
instalou em sua casa para cuidar desses negócios, dispondo-se a lá permanecer
até receber do curador da interdicta pelos serviços de limpeza que fez no
prédio. Mas, tomando ciência de que o Dr. Ildelfonso de Albuquerque o
desejava fora daquela casa, prontificava-se a sair de lá o mais rápido possível.
Por fim, Ayres negava ter aconselhado aos inquilinos a não pagarem os aluguéis
ao curador e afirmava estar prestando pequenos serviços, como biscateiro,
sem, contudo, saber precisar o nome daqueles que o contrataram. Em fins
de fevereiro, na conclusão do inquérito ficaria apurado:

a) que Ayres, desde que se fez noivo de Barbara de Jesus, há mais de quatro anos, não exerce
qualquer profissão (art. 399 do Código Penal); b) que Ayres se introduziu na casa no 100
da Rua Dr. Bulhões, onde ainda permanece, apesar de avisado que sua presença ali não é
desejada (art. 198 do Código Penal); c) que Ayres tem conseguido receber aluguéis de
alguns inquilinos, dizendo-se procurador da octogenária (art. 331 inciso 1o do Código
Penal, ou art. 338, incisos 5o e 7o do mesmo Código). (A Noite, 25/02/1920)48

Mas Barbara não havia ainda entregado os pontos: requereu ao juízo da
2

a
 Vara de Órfãos que sua interdição fosse levantada, dispondo-se, para isso,

a submeter-se a novo exame de sanidade. O fracasso dessa última tentativa
de Barbara demonstraria a eficácia da estratégia empregada por aqueles que
defenderam tão obsessivamente sua interdição, aprisionando-a numa situação
da qual não poderia fugir, já que qualquer tentativa de libertar-se significaria
voltar sempre ao ponto de partida. Essa é a impressão que se tem a partir da
decisão tomada pelo juiz da 2

a
 Vara de Órfãos, Dr. Eurico Cruz, anulando,

em 29 de março, todo o processo, “por ter a interdita requerido o
levantamento de sua interdição sem a intervenção de seu curador” (Jornal
do Brasil, 30/03/1920).

48 Diante do que ficou apurado, o 3o delegado auxiliar em exercício, Dr. Raul de Magalhães
concluía: “Quanto à contravenção de vadiagem e ao crime de entrada e permanência em casa
alheia, a polícia tomará as providências exigidas pelo caso. Quanto, porém, ao crime de
apropriação indébita, ou de estelionato..., o Dr. promotor público requererá o que julgar
conveniente aos interesses da justiça”. Não foi localizado o processo provavelmente instaurado
contra Ayres de Mello na quinta vara criminal.
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A história de Barbara de Jesus continuaria a ser mencionada, em 1920,
por vários artigos veiculados pela imprensa carioca em defesa das concepções
formuladas pelo Dr. Raul Camargo quanto à necessidade de serem
modificados alguns artigos do Código Civil de 1916. De fato, além de
exemplar, o caso acabaria por figurar como pretexto para o encaminhamento
político do projeto de reforma do citado código, porque, em última análise,
colocava em questão, de forma explícita, os critérios definidores da loucura
e da alienação mental. Para os obstetras, autores do primeiro laudo, Barbara
não era louca e, por isso, não poderia ser interditada. Para os psiquiatras,
defensores de sua interdição, Barbara também não era louca, mas apresentava
“uma evidente insuficiência mental”. Os termos legais da questão – expressos
tanto nas Ordenações quanto no Código Civil de 1916 – aproximavam-se
mais da versão dada pelos obstetras. As noções de “demência”, “loucura” –
referidas pelo Título 103 do Livro IV das Ordenações – e de “loucos de
todo o gênero” – empregada nos arts. 5o e 446 do Código Civil49 – remetiam
à imediata e clara percepção da desrazão, fosse ela originária da fraqueza e
da debilidade – demência –, fosse ela decorrente do excesso, do
arrebatamento, do furor – loucura. No entanto, a ótica dos psiquiatras,
enfatizando a distinção entre ‘loucura e alienação mental’ – sendo a segunda
uma categoria bem mais abrangente do que a primeira –, afirmava a
invisibilidade da anormalidade. Concepção primorosamente expressa
pelo jurista J. de Mattos em um estudo sobre os alienados nos tribunais:
“... para afirmar a alienação mental basta algumas vezes um ligeiro e completo
exame; contudo, para afirmar a sanidade de espírito é necessária uma
exploração integral do indivíduo e um exame indireto e minucioso, um
inquérito nas famílias, um prolongado convívio com os doentes” (apud
Camargo, 1921:27).

De modo geral, tanto os psiquiatras, quanto alguns juristas e publicistas,
privilegiariam certos aspectos como indícios mais expressivos da alienação
mental de Barbara, entre os quais os relacionados à sua avançada idade

49 O emprego da expressão “de todo o gênero” parece indicar, em princípio, que o legislador
pretendia conferir às disposições fixadas pelos referidos artigos a maior abrangência possível.
Entretanto, a palavra loucos acabaria por torná-las, de fato, restritivas, já que a definição de
loucura encontrar-se-ia estreitamente vinculada à noção de visibilidade. Este seria o ponto
central da polêmica suscitada pelo Dr. Raul Camargo no início de 1920, quando a partir dos
percalços da trajetória tortuosa da interdição de Barbara de Jesus, elaboraria detalhado parecer
sobre o caso. Tais aspectos serão analisados no próximo capítulo.
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merecem destaque. O desejo manifestado por Barbara em se casar com um
homem mais jovem revelaria não apenas uma “perversão do sentimento
sexual”, conforme os termos empregados no quarto laudo pelos Drs. Lourenço
da Cunha e Murillo de Campos, mas também uma “perversão dos
sentimentos afetivos” e uma “alienação do senso moral”, de acordo com a
avaliação do Dr. Raul Camargo. Nesse sentido, é importante notar que os
defensores da interdição de Barbara procurariam acentuar ao máximo a
diferença entre a sua idade e a de Ayres. Assim, mediante a ênfase em aspectos
vistos como sintomas de degradação física – tais como flacidez, queda dos
dentes etc. – e da estimativa de que Barbara teria bem mais de 70 anos em
1916 – não obstante ter declarado possuir 67 anos no requerimento
solicitando a licença de casamento –, os laudos psiquiátricos e o parecer do
curador-geral de órfãos construiriam para Barbara um perfil de “velha
decrépita”, amplamente veiculado pela imprensa. Entretanto, embora Ayres
declarasse ter 52 anos em 1916, afirmava-se nas notícias publicadas pelos
jornais ser ele bem mais jovem do que Barbara. Em artigo publicado pelo
Jornal do Commercio, em 28 de fevereiro de 1920, e no editorial d’O Paiz,
de 11 de outubro de 1920, chegava-se mesmo a afirmar que Ayres era um
“rapaz de cerca de trinta anos”.

Mas, além de mais jovem, Ayres não cumpria o papel de provedor da
casa, sendo, ao contrário, sustentado pela mulher. Atirando-se a “aventuras
de amor tão desproporcionadas à sua idade” (Raul Camargo), Barbara
revelaria não apenas uma sexualidade anormal – manifestando interesse sexual
numa idade em que já não mais podia procriar –, mas também uma
afetividade “distorcida”, apaixonando-se por um homem incapaz de sustentá-
la. A “diminuição da afetividade”, observada pelos Drs. Campos e Cunha,
devia-se, ainda, à sua “aversão aos parentes próximos” e, especialmente, a
uma de suas filhas. Nesses termos, de fato, o caso possuía “muita dose de
higiene moral”, conforme afirmaria o Dr. Frederico Souto, advogado dos
descendentes de Barbara durante o processo de 1916. Outros aspectos
apontados como sintomas de doença mental – como a confusão de datas,
nomes, valores, bens etc. – também se encontravam intimamente vinculados
à velhice de Barbara, mesclando-se à controvertida questão da sua “extrema
ignorância”, mencionada, embora em termos distintos, nos três laudos
psiquiátricos. É provável que a ênfase dada a esse aspecto pelos Drs. Juliano
Moreira e Rego Barros tenha sido uma maneira de tentar driblar o difícil
problema da invisibilidade dos traços que comprovariam, aos olhos dos
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especialistas, a incapacidade de Barbara para gerir sua pessoa e bens, já que
ela não era louca – e os eminentes psiquiatras sabiam bem disso.

Poucos meses depois de Barbara de Jesus ter vivido o epílogo do drama
de sua interdição, uma outra mulher, bem mais jovem, era conduzida pela
polícia ao Instituto de Neuropatologia do Hospício Nacional. Pouco se
sabe da história de Isaltina; mesmo assim, vale a pena tentar reconstituir
uma pequena parte dela, por meio dos dados registrados em sua ficha de
observação.50 Isaltina de Aguiar Bastos, 20 anos, branca, brasileira, casada,
foi internada no hospício pela Repartição Central de Polícia no dia 17 de
junho de 1920, onde ficaria sob a observação do Dr. Henrique Roxo durante
15 dias. Durante o exame realizado pelo psiquiatra, Isaltina estava “agitada”,
revelando sintomas “inequívocos” de “psicose maníaco-depressiva”: falava
muito, em voz alta e de forma “desordenada” sobre suas “relações amorosas”,
“perseguições”, “feitiços e benzeduras”. Afirmava ter sido internada no
hospício “por causa de um moço de quem gosta, o ‘Octacílio’”. Detestava o
pai, “que a fez casar por dinheiro e o marido que não estima como tal”. Por
fim, referia-se ao filho “às vezes asperamente, às vezes com meiguice”,
demonstrando, aos olhos do médico, um amor materno vacilante.

Em 2 de junho de 1920, Isaltina seria transferida para a seção Esquirol,
onde passaria a ser acompanhada pelo Dr. Sodré. Na anamnese elaborada
por este psiquiatra seriam registrados os mesmos sinais que fundamentaram
o diagnóstico do Dr. Henrique Roxo: bastante excitada, falava muito, em voz
alta e gesticulava demais, revelando “uma ligeira tendência para os movimen-
tos estereotipados”; tinha “dificuldade para manter o fio da narração”; apre-
sentava “idéias de perseguição pouco acentuadas” e algumas “idéias pueris
absurdas” – expressas, por exemplo, na crença de que seu filho havia falado ao
nascer, “profetizando a gripe espanhola” –; memória regular e desordem de
percepção. O mais importante, porém, era sua paixão por Octacílio:

Casou-se sem amor por seu marido, que considera como pai ou tutor, tendo-lhe respeito;
conheceu depois um tal Octacílio que conseguiu ver todos os dias de sua janela ‘e então
namoravam-se, mas nunca tocaram com as mãos’; pretende casar-se com ele. (...) Seu
pensamento quase constante... é o ‘Octacílio’, contando todo o namoro, remessa de retratos,
etc. ‘gosta de todo o mundo, mas para casar só do Octacílio’.

50 Todos os dados da história de Isaltina foram extraídos do Livro de Observações de Pacientes
Internados no Hospício Nacional de Alienados. Ficha de observação de Isaltina de Aguiar Bastos,
Livro no 74, junho de 1920.
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Para os psiquiatras, Isaltina manifestava afetividade e sexualidade
desviantes porque dirigidas a um homem que não era seu marido, com o
agravante de mostrar-se ambígua no que se referia aos sentimentos nutridos
pelo próprio filho. Seu comportamento diferente custar-lhe-ia a liberdade
durante longo tempo, permanecendo internada na seção Esquirol até 15 de
janeiro de 1931, quando obteria licença de saída de seis meses, conseguindo,
dessa forma, uma espécie de liberdade condicional. Não se sabe se ela
retornaria ou não ao Hospício Nacional; de qualquer modo, Isaltina pagou
um preço bastante alto por sua paixão por Octacílio. O sentido de sua reclusão
talvez possa ser encontrado em suas próprias palavras, as quais, apesar da fala
“incoerente” e “desordenada” afirmaria, sem hesitar, que fora para o hospício
“por ser considerada louca”, pois “andava cantando como passarinho”;
entretanto, ela nunca havia sido louca, uma vez que “cantava por ser alegre”.

O interesse sexual ou a paixão por outros homens conduziria muitas outras
mulheres casadas ao hospício, antes e depois de Isaltina. Exemplo bem recente
pode ser visto no caso de Lindonéia, analisado por Maria Clementina P. Cunha.
Trata-se de uma mulher de 28 anos, casada, que, internada pela terceira vez em
uma instituição psiquiátrica pública com o diagnóstico de “psicose maníaco-
depressiva”, afirmaria num depoimento de junho de 1976:

Eu acho que fiquei doente assim foi de remorso, porque quando eu estava grávida da
Amparo, eu desprezava muito o meu marido na cama, rejeitava ele toda noite, ele que é tão
bom para mim (...). Bem que tem vez que eu vejo uns moços assim bonitos na rua (...) me
dá uns pensamentos de beijar eles, de abraçar eles (...) (apud Cunha, 1987:12)

As histórias de Isaltina e Lindonéia apresentam, assim, mais do que
um ponto em comum, além do diagnóstico. Contudo, entre elas nota-se
uma significativa diferença. Enquanto Isaltina não revelaria qualquer sinal
de culpa, Lindonéia sentir-se-ia profundamente culpada, revelando “um
medo horrível que eu tivesse feito alguma coisa errada, como se algum
castigo ruim fosse me acontecer”. Embora mantendo certas continuidades
fundamentais quanto aos critérios definidores e classificadores das doenças
mentais, entre o início de 1920 e meados de 1970, a psiquiatria faria muitas
conquistas importantes para consolidar-se como instância de poder
solidamente implantada no âmago da sociedade. Como observou Maria
Clementina Cunha, a história de Lindonéia mostra que não é mais preciso
que o psiquiatra identifique “os sinais de degeneração ou de loucura”, uma
vez que a própria Lindonéia, “introjetando estes valores, atribui a si toda a
‘culpa’” (Cunha, 1987:13), vivenciando a doença como castigo.
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Voltar-se-á rapidamente no tempo para fugir do risco de infringir (talvez
imperdoavelmente) os limites cronológicos deste trabalho. Quase duas
décadas e meia antes de Isaltina ter sido internada no Hospício Nacional,
outra personagem das tragédias dirigidas – e muitas vezes reescritas – pelos
psiquiatras teria destino ainda mais cruel. Como no caso de Isaltina, tudo o
que é possível saber de M. J., 29 anos, branca, brasileira, casada, “multípara”,
provém das sucintas informações anotadas em sua ficha de observação.51

Internada na Casa de Saúde Dr. Eiras em 27 de maio de 1896, M. J. seria
submetida à observação do Dr. Vicente Maia, que a diagnosticaria como
histero-epiléptica. Os principais sintomas de sua doença seriam buscados
pelo psiquiatra nos “antecedentes pessoais” da paciente. Manifestando
“vivacidade precoce” durante a infância, teria suas “primeiras manifestações
histéricas e epilépticas” aos 14 anos, quando menstruou pela primeira vez.
A partir dos 21 anos, depois de ter-se casado, apresentaria “sensíveis melhoras
do estado psicopático”, revelando extrema dedicação ao marido”, ao qual,
contudo, repudiaria mais tarde, abandonando o “lar doméstico” e entregando-
se “sucessivamente a três homens de baixa classe”. O médico fazia questão
de enfatizar que:

Esta infidelidade conjugal manifestava-se alguns dias antes do período catameninal. Foi
sempre muito instruída: manejava facilmente quatro línguas, cultivava com entusiasmo
literatura, executava com maestria ao piano. Seus corrimentos mensais desde os
primeiros, muito abundantes e acompanhados de grande excitação. (Garcia,
1901:45, grifos do autor)

Nos três primeiros dias posteriores à internação, M. J. apresentar-se-ia,
sob a ótica do médico, “muito loquaz, exaltada”, relatando “em linguagem
demasiado livre, os seus amores e lamentando a ausência do último amante”.
M. J. não aceitaria sua reclusão passivamente e, em duas cartas enviadas ao
marido, exigia a sua liberdade e denunciava as condições do estabelecimento
no qual estava internada. Além disso, a punição representada pela internação
não seria suficiente para que ela mudasse seu comportamento. Continuando
a dar livre vazão a seus sentimentos e desejos, lançava “olhares libidinosos”,
fazia “sinais convencionais” e escrevia “cartas a um doente que vê ao longe,
durante os passeios, pelo jardim do estabelecimento”, o que lhe valeria o
rótulo de ninfomaníaca, anotado em sua ficha de observação. Com certa

51 Todos os dados sobre a história de M. J. foram extraídas da ficha de observação da paciente,
reproduzida pelo Dr. Urbano Garcia na tese que apresentou à Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, em 16 de abril de 1901 (GARCIA, 1901:44-47).
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dose de irritação o psiquiatra registraria que a paciente simulava aos internos e
ao médico “arrependimento pelos atos imorais”, enquanto exaltava seus “amores
e desejos sensuais” para as enfermeiras. Tal procedimento seria visto como aspecto
ao mesmo tempo agravante e comprobatório de sua doença mental.

Constatado, mediante exame uterino realizado pelo Dr. Cândido
Andrade, que M. J. apresentava “ligeira endometrite, salpingo-ovarite
esquerda, congestão, ectoprion e atresia do colo”, o médico decidiria submetê-
la a uma cirurgia de curetagem uterina e de “decisão do cólo”, após a qual
ela passaria a ter uma “menstruação normal”. O mais curioso é que a cirurgia
uterina teria produzido outros efeitos: a despeito de continuar a ter “ataques
epilépticos”, M. J. teria se revelado, em fins de agosto, “nervosa e excitada,
pela falta da visita do marido que julga seu ‘único amparo’”. Não é de se
surpreender, portanto, com o fato de que a 2 de setembro de 1896 ela
receberia alta. Desse modo, para o Dr. Vicente Maia, o resultado da operação
“foi o mais lisonjeiro sob o ponto de vista mental”, já que M. J. sairia da
Casa de Saúde Dr. Eiras curada.

Entretanto, a sorte de M. J. não seria melhor do que a de Isaltina.
Algum tempo depois, tendo recrudescido as suas “perturbações psíquicas”,
ela seria recolhida ao Hospício Nacional de Alienados, onde viria a falecer.
Os comentários do psiquiatra, tentando justificar o destino de M. J., parecem
não ter muito sentido: “Portanto, neste caso, houve reincidência, e a operação
benéfica sob o ponto de vista da gravidade das lesões teve a grande vantagem
de fazer desaparecer certas perturbações psíquicas, originárias dessas lesões”
(Garcia, 1901:47).

A experiência de M. J. lembra muito o medo do personagem Vicente
Mascarenhas – protagonista do romance de Lima Barreto, O Cemitério dos
Vivos – de que um saber ‘inconsistente’, ‘equivocado’ e ‘irresponsável’, como
o do médico encarregado da seção Pinel do Hospício Nacional, o
transformasse numa espécie de cobaia. Assim, expressando seu temor, Vicente
afirmava que faltavam ao referido médico,

... a capacidade de meditação demorada, da paciência de examinar durante muito tempo
o pró e contra de uma questão; não havia nele a necessidade da reflexão sua, de repensar o
pensamento dos outros... Essa sua falta de método, junto a minha condição de desgraçado,
davam-me o temor de que ele quisesse experimentar em mim um processo novo de curar
alcoolismo em que se empregasse uma operação melindrosa e perigosa. Pela primeira vez,
fundamentalmente, eu senti a desgraça do desgraçado. Tinha perdido toda a proteção
social, todo o direito sobre o meu próprio corpo, era assim como um cadáver de anfiteatro
de anatomia. (Lima Barreto, 1988:175)
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Nesta, como em muitas outras personagens da obra de Lima Barreto,
o registro do diário se confunde com a narrativa literária, sendo impossível
distinguir a história do personagem da história do autor. O Cemitério
dos Vivos, que não chegaria a ser concluído, foi escrito com base nas
observações registradas por Lima Barreto no seu Diário do Hospício,
escrito durante sua segunda internação no Hospício Nacional de
Alienados, entre 25 de dezembro de 1919 e 2 de fevereiro de 1920.
Desse modo, o medo inspirado em Vicente pelo chefe do serviço da
seção Pinel teria sido sentido pelo próprio Lima Barreto, ao afirmar,
justificando a sua preferência pela seção Calmeil: “Outra coisa que me
fez arrepiar de medo na seção Pinel foi o alienista”, a quem julgava
“mais nevrosado e avoado” do que a si próprio.

Entretanto, o aspecto mais importante a assinalar no primeiro trecho
citado é a denúncia da arbitrariedade do poder médico à qual é exposto o
corpo do internado. Particularmente, daqueles que se encontram totalmente
à margem dos direitos de cidadania, perdendo de forma absoluta o poder
sobre o próprio corpo. Cabe lembrar, nesse sentido, que a apropriação
sistemática e legitimada dos corpos pela medicina, a partir do século XIX,
seria levada às últimas conseqüências exatamente no caso dos indigentes e
dos mendigos, que teriam seus corpos apropriados sem qualquer limitação
socialmente assegurada (Foucault, 1980).52

 Tanto no romance, quanto no diário, Lima Barreto colocava em xeque
todas as concepções científicas, marcadas pela ausência de especulação e de
posturas críticas, cujos resultados apresentados como “verdades absolutas”
revelavam-se, de fato, extremamente frágeis e inconsistentes. É quanto a
isso que manifestaria, por exemplo, certa antipatia pelo Dr. Henrique Roxo,
que dirigia, na época, o Pavilhão de Observação do Hospício Nacional:

Ele me parece desses médicos brasileiros imbuídos de um ar de certeza de sua arte,
desdenhando inteiramente toda a outra atividade intelectual que não a sua e pouco capaz
de examinar o fato em si. Acho-o muito livresco e pouco interessado em descobrir, em

52 Segundo Pierre Darmon, a partir sobretudo da segunda metade do século XIX, os médicos
apropriar-se-iam dos corpos dos criminosos – sobretudo dos assassinos executados –, de uma
maneira tão arbitrária e desrespeitosa que chocaria os próprios representantes da administração
penitenciária, alguns dos quais chegariam a defender o direito à dignidade dos condenados à
morte (DARMON, 1991:164 e segs.). Há que lembrar que Lima Barreto daria entrada no HNA
– tanto em 1914, quanto em 1919 – como indigente, já que fora enviado pela polícia, embora
a pedido de familiares.



92

levantar um pouco o véu de mistério – que mistério! – que há na especialidade que professa.
Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez; mas não lê a natureza. (Lima Barreto,
1988:24-25)53

... prepararam-lhe uma assombração, com aparecimento de fantasmas, que aliás lhe causam
muito pavor, nessa ocasião, chegou o Tenente Serra Pulquério, que, embora seu amigo de
‘pândegas’, invectivou-o por saber que preparava panfletos contra seus trabalhos na Vila
Proletária Marechal Hermes. Tendo ele negado, foi conduzido à polícia, tendo antes
cometido desatinos em casa, quebrando vidraças, virando cadeiras e mesas. 54

Lima Barreto denunciaria a ilegalidade de seu seqüestro, atribuindo-o
ao temor despertado por sua fama “ferina e virulenta” e por adotar “as
doutrinas anarquistas”. Da delegacia ele seria conduzido num carro-forte
da polícia de Guaratiba para o Hospício da Praia da Saudade, no dia 18 de
agosto de 1914.

A violência de tal experiência foi tão forte que logo depois de sair do hos-
pício escreveria o conto Como o “homem” chegou, no qual a imagem do carro-
forte serviria para denunciar e criticar, de forma primorosa, a anulação do indi-
víduo diante da arbitrariedade dos poderes socialmente estabelecidos. A ima-
gem daquela “antipática almanjarra de ferro e grades” voltaria a ser utilizada
pelo escritor no romance O Cemitério dos Vivos:

É indescritível o que se sofre ali, assentado naquela espécie de solitária, pouco mais larga que
a largura de um homem, cercado de ferro por todos os lados, com uma vigia gradeada, por
onde se enxergam as caras curiosas dos transeuntes a procurarem descobrir quem é o doido
que vai ali. A corriola... sobe, desce, tomba pra aqui, tomba para ali; o pobre-diabo lá
dentro, tudo liso, não tem onde se agarrar e bate com o corpo em todos os sentidos, de
encontro às paredes de ferro... (Lima Barreto, 1988:122)55

A imagem lembra muito a do carro celular, descrita por Foucault (1977),
cujo uso começaria a se difundir na França a partir da década de 30 do

53 Como será visto, o Pavilhão de Observação do HNA ficava sob a responsabilidade do regente
da cadeira de Clínica Psiquiátrica da FMRJ, exercida pelo Dr. Henrique de Britto Belford
Roxo, entre 1904 e 1907 e entre 1911 e 1920, por impedimento, como deputado federal, do
professor Teixeira Brandão.

54 Ficha de observação de Afonso Henriques de Lima Barreto. Documento I: caso clínico (apud
LIMA BARRETO, 1956:263). Todas as informações a seguir, salvo indicação contrária, foram
extraídas dessa fonte.

55 As conseqüências da agressão ao corpo de quem é assim transportado são denunciadas num
tom ainda mais dramático, mediante a morte de Fernando, conduzido em um desses carros-
fortes, de Manaus ao Rio de Janeiro, no conto Como o “homem” chegou (LIMA BARRETO,
1981:127-145).
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século XIX, substituindo a cadeia dos forçados – que se constituía, até
então, no modo como os prisioneiros eram periodicamente transportados
para os campos de trabalho, numa espécie de procissão. O carro-forte, como
o carro celular, expressando o advento de uma nova “arte de punir e de
excluir”, revelam a necessidade de ocultar – o criminoso, o louco etc. –,
característica dos dispositivos disciplinares gerados na constituição das
sociedades burguesas. Note-se, quanto a isso, que o ocultamento de Fernando –
protagonista do conto Como o “homem” chegou – seria absoluto, impedindo
até mesmo que ele fosse alimentado (Lima Barreto, 1981:141).

Examinado pelo Dr. M. Pinheiro durante o período em que permaneceu
no Pavilhão de Observação, Lima Barreto seria diagnosticado como alcoólatra
e transferido para a seção Calmeil, onde ficaria até receber alta a pedido, no
dia 13 de outubro de 1914. Entre suas observações o Dr. Pinheiro
registraria, por exemplo, que Lima Barreto apresentava “estigmas de
degeneração física”. A princípio o paciente afirmara que o pai era vivo,
sendo “robusto” e gozando “saúde”, informando, depois, que ele sofria de
“neurastenia”. O próprio Lima Barreto teria “confessado” ser “alcoolista
imoderado, não fazendo questão de qualidade”. Bem orientado no tempo e
no espaço, memória íntegra, associação de idéias e de imagens, bem como
percepção e atenção perfeitas, Lima Barreto se revelaria aos olhos do
psiquiatra, em resumo, como “um indivíduo que tem algum conhecimento
e inteligente (sic) para o meio em que vive”.

O sofrimento e o constrangimento provocados pela primeira vivência
da internação seriam registrados por Lima Barreto numa das passagens do
Diário do Hospício, escrito cinco anos depois, na qual lembraria:

Da outra vez, fui para a casa-forte e ele [o enfermeiro português] me fez baldear a
varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos
nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho
de vapor de Dostoievski, na Casa dos mortos. Quando baldeei, chorei; mas lembrei de
Cervantes, do próprio Dostoievski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria.
(Lima Barreto, 1988:24, grifos meus)

A passagem ilustra a manipulação dos corpos e das mentes como se
estes não manifestassem vontade própria, legitimada pela concepção do
louco como animal e/ou coisa, demonstrando que não havia chegado, ainda,
ao Hospício Nacional de Alienados, dirigido pelo Dr. Juliano Moreira, o
tempo no qual a obediência e a docilidade dos internados seria conseguida
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sem o recurso à “violência que marca o corpo”56 – aliás, esse novo tempo
jamais chegaria às instituições asilares.

Alguns anos mais tarde, no natal de 1919, Lima Barreto seria,
novamente, conduzido para o Hospício Nacional. Na entrevista concedida
a um repórter do jornal carioca A Folha, em 31 de janeiro de 1920, quando
ainda estava internado, o escritor contaria como havia ido parar no hospício
pela segunda vez:

Estando um pouco excitado, é natural, por certos abusos, resolveu meu irmão que eu
necessitava de descanso. E, um belo dia, meteu-me num carro e abalou comigo para cá.
Quando verifiquei onde estava, fiquei indignado. Essa indignação pareceu então, aos
homens daqui, acesso furioso de loucura e o seu amigo foi, sem mais formalidades, trancafiado
num quarto-forte.57

Ao contrário de F., cuja reação ao ser internado “por surpresa” no Hospício
de São João de Deus não teria revelado, segundo os peritos que o examinaram,
“a revolta de um homem são”, Lima Barreto protestaria com vigor contra a
sua reclusão no hospício. Enquanto para os Drs. Nina Rodrigues e Pacífico
Pereira o comportamento de F. era mais um dos inúmeros sinais que
comprovavam sua doença, a reação de Lima Barreto seria vista pelos “homens
do hospício” como prova de sua loucura. Pouco importa a postura assumida
pelo indivíduo ao ser internado num hospício, pois seja ela qual for, será
sempre um sintoma da doença mental.

Segundo Francisco de Assis Barbosa, Lima Barreto teria sido conduzido
para o Hospício Nacional pela segunda vez num carro-forte da polícia, o
que não seria por ele mencionado no trecho da entrevista citada
anteriormente. Além disso, o escritor afirmaria, no Diário do Hospício, que
não foi acompanhado por “nenhum polícia”, mas que um “guarda-civil” o
aguardava na porta do hospício (Lima Barreto, 1988:25).58 De qualquer
forma, a responsabilidade pela internação, arbitrária e violenta, seria
atribuída, como da primeira vez, à decisão de alguns familiares, apoiada
pela polícia e legitimada pelos médicos. Assim, afirmaria em seu diário:

56 A expressão é utilizada pelos autores do livro Danação da Norma (MACHADO et al., 1978). Essa
questão será novamente abordada mais adiante.

57 Lima Barreto, A. H. de. Entrevista concedida ao jornal A Folha em 31/01/1920. Documento:
uma entrevista (apud LIMA BARRETO, 1956:258).

58 Nas fichas de observação da seção Pinel constava que Lima Barreto havia sido enviado pela
Repartição Central de Polícia.
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“Não me incomodo muito com o Hospício, mas o que me aborrece é essa
intromissão da polícia na minha vida” (Lima Barreto, 1988:23).59 Embora
magoado com a atitude do irmão, Lima Barreto reconhecia: “Estou
incomodando muito os outros, inclusive os meus parentes. Não é justo
que tal continue”. Mas, revoltado contra a própria condição de internado,
acabaria por negar a utilidade da internação, contestando a eficácia e a
validade do próprio hospício ao afirmar para o Dr. Henrique Roxo que
“tinha sido posto ali por meu irmão, que tinha fé na onipotência da ciência
e a crendice do Hospício” – e, acrescentava: “creio que ele não gostou”
(Lima Barreto, 1988:25).

Durante o período em que esteve internado no Hospício Nacional,
Lima Barreto seria examinado por vários médicos. No Pavilhão de Observa-
ção, foi levado à presença do Dr. Adauto, que o tratou “com indiferença”,
fazendo-lhe perguntas e dando-lhe “a entender que, por ele, me punha na
rua”. Mas Lima Barreto não receberia alta, sendo transferido para a seção
Pinel, onde foi examinado, primeiramente, pelo Dr. Henrique Roxo, de-
pois por um outro psiquiatra que o interrogou: “... respondi-lhe com toda
a verdade, e ele não me pareceu mau rapaz, mas sorriu enigmaticamente,
ou, como dizendo” ‘você fica mesmo aí’, ou querendo exprimir que os meus
méritos literários nada valiam...” (Lima Barreto, 1988:24 e 26, respectiva-
mente). Provavelmente tratava-se do Dr. J. A. – que Lima Barreto acredita-
va chamar-se Dr. Airosa –, autor da anamnese elaborada no dia 26 de de-
zembro, na qual o escritor era descrito como “um indivíduo precocemente
envelhecido, de olhar amortecido, fácies de bebedor...”.60 Conferia-se, des-
se modo, ao paciente, um rosto cujas características ajustavam-se perfeita-
mente ao diagnóstico de alcoolismo anotado no final da ficha. Desta vez, o
escritor informaria que seu pai não saía de casa há 18 anos, “preso de
psicastenia ou lipemania”, revelando certa familiaridade com a terminolo-
gia psiquiátrica. Segundo o Dr. J. A., Lima Barreto falava de “seus últimos
delírios, reconhecendo perfeitamente o fundo doentio deles”, dizendo-se
“certo que tal só sucedeu graças às suas perturbações mentais”.

59 Ao sair do hospício, Lima Barreto reagiria contra a “estúpida violência policial” da qual fora
vítima, por meio de um artigo publicado no A.B.C., no qual denunciava os verdadeiros
objetivos da polícia que, perseguindo-o e internando-o no hospício, “queria a desmoralização
do anarquista” (BARBOSA, 1981:302).

60 Ficha de observação de Afonso Henriques de Lima Barreto, seção Pinel. Documento II:
Hospício Nacional de Alienados (apud LIMA BARRETO, 1956:265).
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Entretanto, como já visto, Lima Barreto estava muito longe de ser um
apologista incondicional das certezas do saber psiquiátrico. Em suas reflexões
acerca das próprias angústias e delírios, reivindicava o direito de saber mais
de si, de seus problemas, do que os médicos que o examinaram:

... talvez as alucinações que tive, as pessoas conspícuas e sem tara possam atribuí-las à
herança, ao álcool, a outro qualquer fator ao alcance da mão. Prefiro ir mais longe...
(...)
O que há em mim, meu Deus? Loucura? Quem sabe lá?
[E, mais adiante,] ... tenho que atribuir as minhas crises de loucura a ele [ao álcool],
embora sabendo bem que ele não é o fator principal. (Lima Barreto, 1988:38 e 40,
respectivamente, grifos meus)

Lima Barreto atribuiria seu apego à bebida e todas as suas conseqüências
aos problemas de ordem material e afetiva que enfrentava, às suas constantes
buscas, frustrações, insatisfações, profundamente íntimas e pessoais, difíceis
de serem explicadas por ele mesmo e inatingíveis aos especialistas. Concepções
estas que se opunham às perspectivas que privilegiavam a degenerescência e
a hereditariedade na busca das origens da doença mental, tão caras, como
ainda será visto, à psiquiatria organicista.

Não obstante sua profunda sensibilidade crítica, Lima Barreto
manifestaria grande admiração pelos Drs. Juliano Moreira e Humberto
Gottuzzo, que, segundo suas anotações do Diário do Hospício, o trataram
com carinho e respeito. O diretor do estabelecimento, acolhendo-o
“paternalmente”, perguntou-lhe onde queria ficar e o transferiu para a seção
Calmeil – preferida por Lima Barreto porque possuía uma biblioteca e,
também, certamente porque destinava-se aos pensionistas e não aos
indigentes. Durante o período em que permaneceu nessa seção, o escritor
foi examinado pelo Dr. Gottuzzo, o qual, tratando-o “muito bem”, não o
julgou “muito arruinado” e, “muito polidamente”, aconselhou-o a “reagir
contra o... vício” (Lima Barreto, 1988:27 e 31-32).

A segunda anamnese seria elaborada pelo chefe da seção Calmeil,  o
qual, estando de licença durante o período em que Lima Barreto esteve
internado, não chegaria a examiná-lo. O psiquiatra limitar-se-ia a registrar
na ficha de observação do paciente que, de acordo com as informações do
inspetor da referida seção, seu pai “fazia uso excessivo de bebidas alcoólicas,
apresentando humor irascível e taciturno”, achando-se, então, “em avançado
estado de demência”, concluindo: “O observado Afonso Henrique (sic) goza
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nos meios literários da reputação de um escritor talentoso e forte, cheio
de mordacidade. Aliás, alguns de seus trabalhos evidenciam tais méritos.
Parece que nas palestras de café é o observado muito querido por seus
ditos chistosos e picantes”.61 Tratar-se-ia de um expediente para disfarçar
afirmações sobre um “observado” que, segundo declaração do próprio
alienista, não foi sequer visto por ele? Ou seria um exemplo da onipotência
de um saber que, a despeito de se arvorar como profundamente
especializado, invade todas as searas alheias em busca de evidências que
comprovassem suas inexoráveis verdades?

No dia 2 de fevereiro de 1920, Lima Barreto sairia do hospício,
recuperando, dessa maneira, a liberdade que, segundo ele próprio, era “a
maior, senão a única ventura”, pois, afinal, o hospício era “uma prisão como
outra qualquer, com grades e guardas severos que mal nos permitem chegar
à janela”.62 Conforme a promessa feita na primeira página do seu diário,
reiterada posteriormente, ele não voltaria ao “cemitério dos vivos” pela terceira
vez, se voltasse só sairia dele “para o São João Batista, que é próximo”. Quase
três anos depois, em princípios de novembro de 1922, Lima Barreto
morreria, deixando inconcluso o projeto de escrever “um livro sobre a vida
interna dos hospitais de loucos”, com base nas “observações
interessantíssimas” coligidas durante as duas internações no Hospício
Nacional. Apesar de inacabado, O Cemitério dos Vivos é muito mais do que
a narração “com fartura de pormenores” das “cenas mais jocosas e... mais
dolorosas que se passam dentro destas paredes inexpugnáveis”, como
pretendia o autor. Nesse romance, Lima Barreto utilizaria todo o seu talento
e genialidade para questionar as certezas construídas por saberes
demasiadamente pretensiosos em torno do oceano das incertezas da desrazão.

Os indivíduos que praticassem qualquer tipo de infração às normas
estabelecidas, compreendendo dos mais simples delitos aos crimes mais
graves, passariam a merecer atenção cada vez maior por parte dos psiquiatras.

61 Ficha de observação de Afonso Henriques de Lima Barreto, seção Calmeil. Documento III:
Hospício Nacional de Alienados (apud LIMA BARRETO, 1956:267-268). Nessa ficha, consta que
o paciente foi enviado pela família. A anamnese não foi assinada. Ficha de observação de
Afonso Henriques de Lima Barreto, seção Calmeil. Documento III: Hospício Nacional de
Alienados (apud LIMA BARRETO, 1956:267-268). Nessa ficha, consta que o paciente foi enviado
pela família. A anamnese não foi assinada.

62 Idem, Entrevista..., op. cit., p. 258.
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A responsabilidade pela punição/disciplinarização de tais indivíduos seria,
muitas vezes, alvo de disputas entre médicos e juristas. Entretanto, como
no caso das interdições e internações preventivas, freqüentemente essas
disputas cederiam lugar a alianças estrategicamente firmadas entre psiquiatras
e juízes para viabilizar o encaminhamento de delinqüentes para o hospício,
em vez da prisão. Dentre os muitos exemplos, nesse sentido, figura a história
de Maria Ferreira Mendes Tourinho, parda, 38 anos, sem profissão, casada,
natural de Minas Gerais, que se tornaria protagonista de uma tragédia
ocorrida na pequena casa, situada num dos subúrbios do Rio de Janeiro,
onde morava com o marido e os cinco filhos.

Arthur Damaso Tourinho era condutor de trem de 2a classe da Estrada
de Ferro Central do Brasil e, por isso, fazia regularmente viagens a Minas e
a São Paulo. Na noite de 15 para 16 de julho de 1911, voltando de uma
dessas viagens, recolheu-se em seu quarto para dormir, sendo, pouco depois,
agredido por Maria que, armada com machadinha, desferiu-lhe três golpes
na cabeça, em conseqüência dos quais viria ele a falecer horas mais tarde. Ao
vizinho que acorrera ao local, atraído pelos gritos das crianças, Maria afirmaria
ter matado um ladrão. Presa por dois soldados da patrulha da cavalaria, foi
conduzida à delegacia do 19o distrito, onde declararia ter matado o marido
porque se não o fizesse seria morta por ele.

“Boa esposa”, preocupada exclusivamente “com os filhos e com sua casa”
(O Paiz, 17/07/1911), Maria teria se caracterizado, até então, por uma “conduta
morigerada” (Barros & Salles, 1911), o que tornava o seu ato completamente
incompreensível. O “inesperado do fato” suscitava, como acontece
freqüentemente nesses casos, uma necessidade obsessiva para se encontrar, a
qualquer preço, uma razão que o desvendasse. E antes mesmo que os especialistas
se manifestassem a respeito, os jornais começariam a especular. Segundo notícia
publicada pelo jornal O Paiz em 17 de julho, o motivo que teria conduzido
Maria Tourinho, “esposa amorosa e mãe carinhosa”, a assassinar o marido com
quem “vivera em harmonia” há quase 20 anos não foi o ciúme,

... causa única, salvo pequenas exceções, que arma sempre a mão da mulher, tornando-a
criminosa.
Não.
(...)
Ela, a criminosa, é uma vítima do espiritismo, essa ciência oculta que a tantos tem levado
ao crime, ao manicômio.
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Assim, as visitas feitas ao centro espírita teriam conduzido Maria à
“loucura”, tornando-a “inconsciente” e “possessa”. Nas declarações prestadas
na delegacia, “ela não ligava palavra com palavra – só dizia frases desconexas”.
Pouco a pouco, no transcorrer da reportagem, eram referidos sinais cada vez
mais comprometedores da “aparente normalidade” de Maria, revelando-se
no final que há alguns anos ela teria tentado matar os filhos, não o tendo
feito “devido à intervenção rápida do marido”.

Uma versão da história muito próxima a essa seria dada pelo Correio da
Manhã do mesmo dia:

A cena de sangue teve como protagonista uma mulher, mãe e esposa, que só mesmo num
momento de loucura teria coragem de praticá-la.
Convictos que se trata de um ato praticado por uma louca, pois tivemos ocasião de vê-la e
observá-la na delegacia... só temos de ter comiseração por esta mulher....

A prática do espiritismo, à qual era dada Maria, confirmada por seu
cunhado Guilherme Tourinho, seria a principal causa de sua loucura. Mas
não se tratava do espiritismo em geral: Maria Ferreira, “de faculdades muito
fracas”, deixava-se “dominar pelo espiritismo barato, o falso espiritismo de
que nossa cidade está cheia”.

Contudo, por mais que os repórteres (e até os policiais) se empenhassem
em desvendar as causas ocultas capazes de esclarecer a atitude de Maria
assassinando violentamente o marido, faltava-lhes um olhar especialmente
treinado para descobrir e decifrar os mais imperceptíveis sinais, reveladores
de uma personalidade anormal. Os indícios do “estado mental patológico de
Maria Tourinho”, observados por olhares não especializados, conduziriam no
máximo a suspeitas que só poderiam ser confirmadas (ou refutadas) por peritos
no assunto. Dessa forma, os Drs. Jacyntho de Barros e Miguel Salles,
funcionários do serviço médico-legal da polícia, seriam designados para
realizarem o exame de sanidade em Maria Ferreira Mendes Tourinho.
Submetendo-a a “um longo estudo”, os médicos-legistas elaborariam minucioso
laudo pericial que seria publicado no Boletim Policial por se tratar de um
“interessante caso” que, certamente, contribuiria “para o enriquecimento dos
arquivos da medicina forense brasileira” (Barros & Salles, 1911:449).

Maria Tourinho fora criada por uma tia materna, tendo sua mãe falecido
quando era ela ainda bem pequena. Dessa tia os médicos obteriam várias
informações, algumas das quais contradiziam as fornecidas por Maria. Apesar
de “bastante falhos”, os antecedentes familiares da paciente revelariam que



100

seu pai era um “alcoolista inveterado”, dado este fundamental para os médi-
cos, já que o alcoolismo era considerado como “causa bem conhecida de
degeneração mental (psicopatia) e de epilepsia”. Lembrando mais uma vez
o estilo lombrosiano, Maria seria submetida a minucioso exame, por meio
do qual os médicos buscavam identificar as características físicas que evi-
denciassem e comprovassem sua degeneração mental. Desse modo,
anotariam detalhadamente informações sobre a altura, a constituição, as
orelhas, os dados antropométricos, a força muscular, o cabelo, as cicatrizes,
a visão, a língua, os dentes, a sensibilidade (tátil, dolorosa, ao calor e ao frio)
e os reflexos da paciente.

Mas para construir o perfil “anormal” de Maria, os Drs. Barros e Salles
reuniriam o maior número de dados a partir dos seus “antecedentes pessoais”,
criteriosamente descritos no laudo. A despeito dos resultados obtidos com
base no exame somático confirmarem que a paciente era “sadia desde muitos
anos”, vários fatos de sua vida pessoal – até mesmo os de cunho fisiológico –
seriam atentamente observados pelos peritos como sintomas inequívocos de
sua doença: desde os dez anos tinha fortes dores de cabeça, acompanhadas
de tonturas; sua menstruação “tardia” – menstruou pela primeira vez aos
14 anos –, “nunca foi perfeitamente regular”, ora ausente ora abundante,
escassa ou retardada; “tinha um medo excessivo, principalmente da
escuridão”, que desapareceria quando começou a freqüentar sessões espíritas;
dos 14 aos 15 anos tinha freqüentes micções no leito. Segundo o depoimento
da tia, embora Maria possuísse o caráter “... de uma criatura em geral
moderada, tinha pequenas descaídas que o tornavam incompreensível:
dubiedades, duplicidades, irregularidades nas maneiras, pequenos amuos,
irritações, que lhe davam às vezes uma aparência moral diversa da que
mantinha habitualmente” (Barros & Salles, 1911:450).

De acordo com as próprias declarações de Maria, a princípio ela estimava
o marido e os primeiros tempos de casamento foram bons. Contudo, pouco
depois, “aborreceu-se dele”; mesmo assim, a sua vida de casada transcorreria
sem incidentes graves até que, desde algum tempo, “começou a viver em
desavença constante com o marido”, afirmando que ele a maltratava
freqüentemente e “dava má educação aos filhos”. Entretanto, as acusações
de Maria não seriam confirmadas pelos depoimentos de sua tia, dos vizinhos
e do filho mais velho do casal que, ao contrário, definiam Arthur como um
excelente pai e marido exemplar, nunca tendo permitido que sua família
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passasse por qualquer dificuldade material. De acordo com a notícia
publicada no Correio da Manhã de 17 de julho de 1911, “o Sr. Tourinho
era um assíduo serventuário e muito estimado pelos seus colegas e superiores,
além de ser um ótimo chefe de família”. Dessa forma, o marido de Maria
reunia todas as qualidades que, valorizadas por muitos dos padrões culturais
disseminados pela sociedade da época, aproximavam-no da imagem do
homem ideal, bom trabalhador e provedor da família.

Há muitos anos Maria freqüentava um centro espírita localizado na Rua
da Serra, Andaraí-Grande, enfrentando a oposição do marido que, quando
estava em casa, impedia que ela fosse às sessões. Maria aproveitava-se das
constantes ausências de Arthur para comparecer regularmente ao centro
espírita, desenvolvendo sua mediunidade. Os conflitos entre o casal teriam-
se agravado quando Maria tentou convencer Arthur “a acompanhá-la às sessões
e nas práticas espíritas”. A partir da reação do marido, ela teria começado “a
ouvir constantemente de diversos espíritos bons” que “o Tourinho era uma
peste, um demônio”, “uma coisa ruim” e que, por isso, “era preciso matá-lo”.
Segundo os médicos-legistas, na trajetória percorrida por Maria até assassinar
o marido, existiriam vestígios de uma luta da “vontade” contra a “obsessão”,
“... até nos últimos momentos que precederam ao crime: na noite do
homicídio, a paciente ‘esperava que ainda o esposo tivesse sido morto pelo
trem que o conduzia’, o que demonstra uma vontade, ou se não tanto, um
desejo de não cometer o delito” (Barros & Salles, 1911:454).

Vitoriosa a “obsessão”, Maria sentiria grande alívio: “livrei o mundo de
um demônio”; “foi como se tirasse um peso das costas”.63

A segurança revelada por Maria ao confessar “sem relutância o crime”,
sem o menor sinal de arrependimento, seriam considerados aspectos
importantes na comprovação de sua doença. Assim, os mais importantes
sinais mórbidos da paciente estariam localizados, segundo a avaliação dos
médicos, na esfera emocional: perda da afetividade em relação ao marido e,
mais grave ainda, em relação aos próprios filhos – sintomas registrados tanto
nos “antecedentes pessoais”, quanto no “exame mental”. Como em Barbara,
Isaltina e M. J., os “desvios” da afetividade de Maria encontravam-se
intimamente associados a uma sexualidade “anômala”, que se evidenciava

63 Sobre as associações entre loucura e espiritismo, veja-se, por exemplo, o trabalho de GIUMBELLI

(1997).
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de forma cada vez mais clara aos olhos atentos dos peritos. Nesse sentido,
observariam que apesar de Maria ter afirmado que com o marido era “muito
reservada, não se entregando a excessos sensuais”, havia nela um “fundo
erótico que não raro se manifestava”. Deixando de lado as lições da ética
médica, um dos peritos chegaria mesmo, de certa forma, a alimentar certas
reações de Maria, fazendo questão de registrá-las no laudo como indícios
comprobatórios do “erotismo desviante” da observada:

... no segundo dia em que a examinamos, disse-nos que... chorara ‘com saudades suas’ nos
murmurou ao ouvido, tentando abraçar-nos. Sentia-se-lhe o desejo de estar a sós conosco;
no correr da conversa, em mais de uma ocasião, sem que para isso houvesse motivo, acusava
o fundo sensual que estava a dominá-la. Despediu-se dizendo-nos ‘gostei muito do sr.’ –
Perguntamos: Mas é mesmo amor? Respondeu: ‘é mais, é o começo de uma paixão, gostei
do sr., não só pela beleza, como pelo mais’. No seguinte dia, ao iniciarmos a conversa, mais
se acentuaram essas tendências amorosas. (...) Disse-nos de novo querendo abraçar-nos
‘Devemos nos unir’. (Barros & Salles, 1911:453-454)

Recatada em relação ao marido, Maria liberava seus instintos sexuais
sem qualquer censura diante de um possível amante. Seu desejo sexual,
além de orientado para um objeto proibido, parecia estar completamente
dissociado da finalidade reprodutora. Não obstante as qualificações positi-
vas veiculadas pelos jornais logo depois do crime, o exame mais detido e
minucioso dos médicos teria demonstrado que Maria não se ajustava à
imagem de mãe ideal, afetuosa, para quem nada era mais importante do
que os filhos. Desde pequena havia revelado um gosto pelo estudo, apren-
dendo as primeiras letras com facilidade antes dos dez anos e quando moça,
fazendo “com aplicação, pequenos estudos, guiada por seu tio afim”. De-
pois de casada ela continuaria a estudar “com a mesma aplicação que antes
no Liceu de Artes e Ofícios”, mas pouco depois de um mês teria que inter-
romper os estudos porque estava grávida. O perfil de Maria ganhava, desse
jeito, fortes contornos que o distinguiam do da maioria das mulheres de
sua época. Talvez profundamente frustrada, viu-se impedida de prosseguir
os estudos para cumprir o único papel que a sociedade lhe destinava: ser
mãe. Tratava-se de uma mulher diferente, fria em relação ao marido, po-
rém, ardente em relação aos homens que lhe interessassem. Além disso,
manifestava um comportamento ativo, expressando seu desejo ‘com todas
as letras’. Enfim, uma mulher para quem, talvez, o projeto de estudar fosse
mais importante (ou mais urgente) do que o de tornar-se mãe. Na avalia-
ção dos médicos, os diferentes modos de ser de Maria teriam-na conduzido
a cometer um crime, sendo, pois, aspectos reveladores de “um raro caso de
degeneração mental, em cujo terreno psicopático a histeria sobreleva”.
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No final do laudo pericial, a personalidade histérica apresentava-se
completamente definida: alucinações de sensibilidade auditivas, visuais e
olfativas; ptiatismo (sic); sugestionabilidade; indiscreto fundo erótico;
enfraquecimento da atenção; pequenas falhas de memória reprodutiva;
profunda perversão da afetividade que, “na observada, atingia ao ponto de
fazê-la não ter uma palavra de carinho, de saudade para com os filhos que
abandonara na mais dolorosa das situações...” (Barros & Salles, 1911:455).

 Além disso, a ausência do “senso moral”, comprovada pela “aparente
inconsciência da monstruosidade do seu crime, e com a facilidade com que
julga poder ver-se livre da cadeia, é mais um subsídio para o mesmo
diagnóstico” (Barros & Salles, 1911:455).

A “perda do senso moral” não colocaria em primeiro plano a questão
ética de que nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida de outro,
mas sim que uma mulher, cujo comportamento revele uma sexualidade
“anormal” e a ausência ou a insuficiência do amor materno é histérica e,
portanto, potencialmente criminosa. Quanto a isso, os médicos que
examinaram Maria pautar-se-iam nas concepções de Paulina Tarnovosky,
segundo as quais a “nevrose histérica constitui um terreno favorável à
criminalidade” (Barros & Salles, 1911:455).

Quanto ao destino que deveria ser dado à Maria, que, antes de ser
pecadora ou criminosa, era uma doente mental perigosa, os Drs. Jacyntho
de Barros e Miguel Salles não vacilariam: “opinamos que deve ser recolhida
a um hospital de alienados para ser submetida à mais longa observação e
conveniente tratamento” (Barros & Salles, 1911:455).

Quase dois anos após o crime cometido por Maria Tourinho, no dia 11
de janeiro de 1913,

Muito cedo ainda, quando a rua do Mattoso estava completamente calma, o guarda civil...
que ali estava de ronda, foi alarmado por um estampido que ecoou no interior da casa no

40, daquela rua.
Instantes depois, uma mulher com a fisionomia alterada, com os cabelos em desalinho,
correu ao seu encontro dizendo:
– Prenda-me! Prenda-me! Sou uma assassina.
– Quem a senhora matou? indagou o policial.
– Matei meu marido. (O Paiz, 12/01/1913)
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Tratava-se de Hercília de Paiva Legey, “originária de uma família de re-
gular tratamento” – tendo um irmão “altamente colocado na Marinha” (Bar-
ros, 1913) –, mãe de quatro filhos, casada com o engenheiro mecânico José
Legey. De acordo com a versão de um dos filhos do casal, José, de 12 anos,
único a presenciar o fato, seus pais brigavam constantemente por causa das
desconfianças alimentadas por Hercília de que o marido tinha uma amante.
Na véspera do incidente, José Legey comunicara à esposa que havia conseguido
emprego a bordo de um navio. Suspeitando ser este apenas um pretexto para
abandonar a família, Hercília iniciou violenta discussão com o marido que,
“exaltando-se demais, correu ao quarto e apanhou uma pistola ‘Browing’” (O
Paiz). Travou-se, então, uma violenta luta entre os dois, interrompida com a
detonação do tiro que atingiria a cabeça de José Legey.

Levada para a delegacia, Hercília não pôde ser interrogada devido ao
estado de forte excitação nervosa em que se encontrava, sendo, pois, enviada
à sede do Serviço Médico Legal, onde foi examinada pelo Dr. Jacyntho de
Barros – um dos médicos que havia examinado Maria Tourinho – que a
encaminhou ao Hospício Nacional de Alienados. Ao contrário de Maria
Tourinho, Hercília, desde o início, “penitenciava-se” e “mostrava-se
arrependida” pelo ato que cometera, não opondo a menor resistência à
internação no hospício. Em seus antecedentes de família não são mencionados
casos de alcoolismo ou de alienação mental, embora nos antecedentes pessoais
constasse que desde moça era “acometida por síncopes histéricas”, tendo
por vezes “a sensação de um bolo na garganta, que muito a incomodava”.

Na manhã seguinte à internação, Hercília conta sua história, com clareza
e com riqueza de detalhes, à enfermeira do pavilhão de observação do
hospício. Estava casada há 14 anos com Legey, “um rapaz de condição
inferior à sua” que, bem diferente do marido de Maria, em vez de sustentá-
la, fez-se engenheiro mecânico às suas custas. Além disso, “quatro dias apenas
depois de casado convidou-a à prática de atos degradantes”, aos quais Hercília
não quis sujeitar-se e por isso “tem passado uma vida de constantes
sofrimentos”: o marido a esbofeteava freqüentemente e a fazia passar por
diversas outras privações. Algumas vezes, “pelos mesmos baixos motivos
aludidos saía de casa pela manhã, mostrando-lhe uma carteira onde tinha o
dinheiro com que facilmente obteria da amante o que a própria mulher lhe
negava” (Barros, 1913:56).
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 Mas Hercília amava o marido e “tudo suportava com resignação”. No
dia 11 de janeiro, Legey ameaçou abandoná-la e aos filhos. Ela pegou uma
pistola e tencionando apenas “intimidá-lo”, mostrou-lhe a arma, “declarando
que o mataria se ele abandonasse os filhos à miséria”. A arma teria disparado
sem que ela esperasse. O depoimento de Hercília é idêntico ao prestado por
seu marido, no entanto, bastante discordante do prestado por seu filho José.

Ao contrário de Maria Tourinho, Hercília estava arrependida do ato
que cometera e sentia-se aliviada por não ter matado Legey, a quem amava
profundamente apesar de tudo; revelava uma extraordinária clareza no falar,
coerência perfeita em suas idéias, percepção fácil, atenção pronta e orientação
perfeita, não ocultando qualquer detalhe de sua história por mais íntimo
que fosse. Mostrava-se muito amante dos filhos e ansiosa para vê-los. Todas
essas qualidades impedem que seja caracterizada como pecadora e/ou como
criminosa, mas não a salvam do estigma de doente mental. O diagnóstico
do Dr. Jacyntho é rigoroso: “a paciente é uma degenerada, histérica, cujo
estado se vem agravando com a série de constantes e profundas emoções por
que tem passado” (Barros, 1913:57).

Contudo, as tais qualidades a salvam da reclusão à qual Maria Tourinho
foi condenada pelo resto da vida. De acordo com a avaliação do legista, a
histeria de Hercília era “compatível com a vida em sociedade, tanto assim
que, melhorada, obteve alta do pavilhão de observações do Hospital de
Alienados” (Barros, 1913:57).

É interessante notar que essas mesmas qualidades demonstram que
Hercília havia incorporado plenamente o papel de esposa-mãe. Contudo,
as pequenas servidões daí decorrentes, como “suportar com resignação” todas
as humilhações e maus tratos aos quais era submetida pelo marido,
mesclavam-se a pequenas rebeldias, como negar-se a praticar “atos
degradantes” com o marido. O argumento encontrado para justificar a atitude
extrema de contestação que teria assumido ao desferir um tiro contra o
marido seria fundado, antes de tudo, na manifestação do instinto materno:
Hercília teria ameaçado matar Legey se ele “abandonasse os filhos à miséria”.
Nesse sentido, o exercício da maternidade não representaria exclusivamente
uma prática de submissão, revelando-se ao mesmo tempo e
contraditoriamente, uma das mais fortes e sólidas maneiras encontradas
pela mulher de exercer o poder dentro de casa.
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Entre Maria e Hercília um traço em comum: a histeria. Mas enquanto
na primeira a doença teria sido produzida pela recusa em desempenhar o
papel de esposa-mãe, na segunda a doença originar-se-ia da presença dos
“estigmas físicos de degeneração” – tais como leve tremor da língua e da
extremidade dos dedos; reflexos rotulianos exaltados – aliada às pressões
emocionais decorrentes do perfeito exercício do papel de esposa apaixonada
pelo marido, extremamente amorosa e preocupada em relação aos filhos. À
primeira a reclusão para sempre no hospício, enquanto para a segunda
ficava reservada a vigilância permanente do olhar distanciado do médico,
assegurada pelo rótulo de “degenerada histérica”. Observe-se, ainda, que
para o assassinato de um homem que cumpria rigorosamente todos os papéis
prescritos de acordo com o ideal do esposo-pai não haveria qualquer
indulgência, ao passo que a tentativa de homicídio de um marido que
parecia não se ajustar a estes papéis acabaria sendo praticamente perdoada
(O Paiz, 12/01/1913).64

A história de João Pereira Barreto, poeta conhecido nos meios intelectuais
da cidade do Rio de Janeiro do início do século XIX, teria desfecho bastante
próximo ao da história de Hercília. Na madrugada do dia 3 de dezembro
de 1912, após ter passado mais de seis horas bebendo com amigos e
conhecidos na Confeitaria Paschoal e em sua filial – ambas situadas no
centro do Rio –, João voltaria para sua casa em Icaraí (Niterói) e assassinaria
a esposa com um tiro, fugindo logo em seguida. O caso, amplamente
divulgado pela imprensa, ficaria conhecido como a “tragédia de Icaraí”,
mobilizando a opinião pública da cidade, não apenas por se tratar de um
uxoricídio, envolvendo um homem de “alto valor intelectual”, bem colocado
e pertencente à “família de destaque”, mas também por suscitar a discussão
em torno da questão da responsabilidade criminal – extremamente candente
na época, sobretudo nos meios jurídicos, médico-legais e psiquiátricos.

O episódio logo despertaria o interesse do Dr. Evaristo de Moraes que,
na época, já havia se tornado famoso como defensor bem-sucedido dos crimes
passionais cometidos por “privação dos sentidos e da inteligência” (§ 4o do
Art. 27 do Código Penal de 1890), em defesa da honra masculina ou
feminina. O advogado declararia, numa entrevista concedida à Notícia, que
o caso possuía origem alcoólica, provocando reação de desagrado por parte

64 Depois de permanecer algum tempo empregado no vapor Ypiranga, José Legey foi despedido,
tornando-se “vendedor do jogo do ‘bicho’”.
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da família do acusado. Uma das irmãs de João Barreto era casada com Sílvio
Romero, que, convencido pela mulher que a alegação de alcoolismo seria
desmoralizadora, passaria a acreditar na possibilidade de fundamentar a defesa
na sugestão hipnótica (Moraes, 1933). Evaristo de Moraes seria, desse modo,
afastado do caso, já que defendia a tese do alcoolismo como a única capaz de
conduzir João à absolvição. No entanto, alguns meses depois, Sílvio Romero
voltaria a chamá-lo, dando-lhe carta-branca para que orientasse a defesa do
cunhado. Só então Pereira Barreto apresentar-se-ia à justiça, acompanhado
pelo advogado Dr. Antônio Philadelpho Pereira de Almeida.

Iniciado o processo, a orientação da defesa era a de que se tratava de um
“episódio de alcoolismo”, provocado pelo “ciúme mórbido que vinha desde
muito torturando o uxoricida”, e assentado em “base hereditária” (Moraes,
1933:119). Para Evaristo de Moraes, esse era um caminho doloroso, pois o
acusado, além de pertencer a importante família, era poeta sensível e inteligente
e ocupava um cargo de certa projeção, chefiando a redação dos debates da
Câmara dos Deputados. Mas o advogado concluía que entre “a enfermidade
evidente, incontestável, e a perversidade, a criminalidade monstruosa, não há
como, nem porque, vacilar” (Moraes, 1933:119). As diretrizes escolhidas pela
defesa tornariam imprescindível a ratificação dos especialistas.

Dessa forma, os Drs. Faustino Esposel e Ernani Lopes – ambos professo-
res da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e psiquiatras do Hospício
Nacional de Alienados – ficariam encarregados da perícia médico-legal, cujo
resultado seria publicado nos Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e
Medicina Legal (Esposel & Lopes, 1914). Diferentemente do que ocorreria
no caso de Maria Tourinho – no qual os especialistas seriam convocados para
comprovar que a acusada era uma doente mental perigosa, devendo, portan-
to, estar reclusa no hospício e não na cadeia –, desta vez a palavra dos médi-
cos-psiquiatras era solicitada para evidenciar a irresponsabilidade criminal
do acusado. Nesse caso, a constatação de distúrbios mentais seria a única
chance de João conseguir sua absolvição.

Os Drs. Esposel e Lopes elaborariam laudo extremamente minucioso
e cuidadoso, sendo o mais sofisticado dos que aqui foram examinados.
Com base em dados fornecidos pelo próprio paciente, por seu cunhado,
pelas testemunhas que depuseram no processo, enfim, por seus escritos
jornalísticos, literários e pessoais, os peritos devassariam os menores e mais
íntimos detalhes da vida de João Pereira Barreto, 38 ou 40 anos, cor branca,
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nascido em 13 de janeiro de 1874 ou 1876, na cidade de Estância, estado
do Sergipe, de instrução acima da média, católico. Nos “comemorativos da
família” apurariam, por exemplo, que seu avô paterno era “irritadiço”,
envolvendo-se com freqüência “em contendas e rixas por motivos fúteis” e
um de seus tios-avôs era “excêntrico e esquisito”. Seu pai havia manifestado,
em várias ocasiões, uma “calma acima de notável”. Sua mãe, após a morte
do marido, teria se tornado “hiperhistérica”. Entre os seus nove irmãos, um
era “instável, ‘avoado’”, outro era calmo, mas “dado a ‘rompantes’”, havendo
um que, tendo nascido com encefalocele, sobrevivera pouco tempo. Os
peritos mencionariam, ainda, um tio de João que, “... poeta, inteligente,
era, entretanto, um grande instável, a ponto de lhe atribuírem a ‘mania’
ambulatória, os hábitos de nomadismo. Andava sempre armado e viu-se
envolvido em várias brigas e rolos” (Esposel & Lopes, 1914:191).

Em seus “antecedentes pessoais”, os médicos assinalariam uma série de
acidentes – como a ingestão de potassa, queda de uma janela, com trauma
da coluna vertebral etc. – e doenças – tais como tétano, beribéri, malária
etc. – que, desde os quatro anos, teriam marcado a existência do paciente.
Durante a infância e a adolescência, João revelaria comportamento
“moderado”, tornando-se, porém, “exaltado até a violência, quando na defesa
de uma causa justa e nobre aos seus olhos”. Não teria sido muito aplicado
nos estudos, preferindo “aprender idiomas a aprofundar-se nas matemáticas”.
Depois de adulto, a mudança constante de cidade, bem como de atividades
profissionais, lembraria muito o perfil do tio poeta, anteriormente descrito.
Começou a trabalhar no comércio em Sergipe, depois transferiu-se para a
Bahia, onde também se ocuparia em atividades comerciais, mudando-se,
mais tarde, para São Paulo, lugar em que desempenharia várias funções –
caixeiro, guarda-livros, gerente de casas comerciais –, “tendo fases de grande
excesso de trabalho”. Finalmente, em 1893, estabelecer-se-ia na cidade do
Rio de Janeiro, onde entraria “para a vida jornalística” e acabaria por obter,
em 1900, por concurso, o lugar de redator dos debates da Câmara dos
Deputados.

Dos fatos de sua vida social, o mais importante para os médicos era, sem
dúvida, o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, adquirido por João Barreto a
partir de 1890, interrompido durante três anos e retomado em 1900, quando
teria começado a manifestar “alucinações da vista e do ouvido”. A “intoxicação
alcoólica” produzida pelos hábitos boêmios que se tornariam cada vez mais
freqüentes logo depois do segundo casamento, exacerbaria ou mesmo daria
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origem a “um sentimento mórbido de ciúme” em relação à sua segunda esposa,
atestado por inúmeros testemunhos. Contudo, para se atingir a verdade
cientificamente comprovada não bastariam os dados fornecidos pelos
depoimentos, inclusive o do próprio acusado, já que se tratava de “um indivíduo
inteligente e com leitura em vários ramos da ciência”, forçando seus observadores
a uma “inevitável reserva no avaliar o que ele relata como manifestação de sua
morbidez mental” (Esposel & Lopes, 1914:213-214).

Era preciso, portanto, lançar mão de recursos capazes de fornecer as
provas objetivas do diagnóstico. Assim, os Drs. Esposel e Lopes, utilizando
instrumentos moderníssimos e as mais sofisticadas técnicas, desenvolvidas
pela medicina legal e pela psiquiatria, submeteriam João Barreto ao mais
completo exame somático.65

Apesar de a atenção dos médicos se concentrar na definição dos caracteres
morfológicos localizados em sua face – que, segundo os estudos de Chaillou
e Mac Auliff, poderia ser classificada morfologicamente como “tipo misto
respiratório-cerebral” –, todo o corpo de João seria objeto de cuidadoso
exame. Embora as medidas craniométricas fossem “tomadas numa ocasião
em que o paciente tinha os cabelos crescidos”, os erros daí decorrentes seriam
criteriosamente sanados pelos peritos, plenamente cônscios do grande
potencial revelador de “personalidades criminalóides” nelas contido. Mesmo
estando nessa época superadas – de acordo com a opinião de muitos dos
psiquiatras brasileiros, sempre consoantes com as últimas novidades do
“mundo civilizado” –, as técnicas e concepções desenvolvidas por Cesare
Lombroso revelar-se-iam presentes também em outras etapas do exame.
Desse modo, os peritos procederiam a uma completa avaliação dos reflexos,
da gustação e até dos aparelhos da vida vegetativa, completada por exames
de urina, de sangue, do líquido cefalorraquiano.

Até mesmo no “exame psíquico”, os Drs. Esposel e Lopes aliariam aos
métodos subjetivos técnicas supostamente mais objetivas, avaliando o “grau
de atenção” do paciente, mediante o processo de Bourdon, o qual permitia
“julgar da maior ou menor docilidade à hipnotização”. Durante dez minutos
João teria que assinalar “todos os ‘nn’ minúsculos de uma página em idioma

65 Para realizar a observação do acusado, preso na Detenção de Niterói, os peritos foram
obrigados a “transportar para lá a maior parte do material indispensável para o exame somático:
estesiômetros, aparelhos necessários para a verificação dos reflexos superficiais, profundos e
pupilares...” (ESPOSEL & LOPES, 1914:203).
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estrangeiro (italiano)”, anotando-se “o transcorrer de cada minuto”. O
observado seria também submetido à prova de Gudden, por meio da qual
poder-se-ia “deduzir indiretamente o grau de tolerância alcoólica ou a
tendência individual para a embriaguez patológica” (Esposel & Lopes,
1914:215). O teste consistia em administrar 20 cm3 de álcool etílico ao
paciente, observando-o atentamente durante o período de uma hora.
Acompanhando a exposição dos resultados, não se pode deixar de imaginar o
mal-estar provocado por tais experiências e lembrar da crítica formulada por
Gustave Macé à antropometria – processo de identificação de prisioneiros
reincidentes e de cadáveres, inventado por Alphonse Bertillon, em 1883:
“... durante um quarto de hora o detento sofre senão uma verdadeira tortura,
pelo menos uma quantidade de manuseios vexatórios no mais alto grau”.66

João, como outros indivíduos suspeitos de serem doentes mentais, tendo ou
não cometido algum crime ou delito, seria submetido a uma “tortura” e a um
“vexame” bem mais prolongados, já que, nesses casos, não se tratava somente
de comprovar uma identidade, mas de construir o diagnóstico de uma doença,
cujos sintomas, na maioria dos casos, eram invisíveis ao olhar daqueles que
não fossem iniciados nas searas da psiquiatria e da medicina legal.

No “exame psíquico”, a capacidade mental e o nível intelectual de João
seriam avaliados por meio de “sua linguagem falada, de hábito copiosa e
exuberante” e, sobretudo, de seus escritos, compostos de produções
jornalísticas e literárias em verso e prosa, que demonstrariam “seu elevado
grau de inteligência e cultura”. Quanto a seu “temperamento”, concebido
como “uma resultante das condições orgânicas individuais formando a base
fisiológica do caráter”, este seria estudado a partir das suas características
fisionômicas: “... tez pálida, bochechas finas, olhar brilhante, mímica
animada, gestos rápidos, voz aguda, mão quente e trêmula; humor variável,
sensibilidade viva, vontade caprichosa, vaidade, inconstância, tendência às
artes, pintura, música, poesia, teatro, etc.” (Esposel & Lopes, 1914:216).
Dessa forma, com base na classificação elaborada por Hartenberg em seu,
então recente, Physionomie et Caractère (de 1911), os peritos incluiriam
João entre os “nervosos hiperstêncios”. Resta, ainda, assinalar que de acordo
com os peritos, João revelaria uma “egofilia” – “uma convicção exaltada a
respeito de suas qualidades intelectuais” –, bem como “um sentimento
religioso de certo modo apurado”, sem, contudo, “manifestar, durante o

66 MACÉ apud DARMON (1991:224). La Police Parisienne. Gustave Macé foi chefe da Sûreté em Paris.
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tempo de observação, idéias delirantes, nem fazer referências a alucinações
psico-sensoriais” (Esposel & Lopes, 1914:216-217).

Na elaboração do laudo pericial, os Drs. Faustino Esposel e Ernani Lopes
levariam em consideração os quesitos formulados pelo Dr. Antônio Philadelpho
Pereira de Almeida –  advogado de João Barreto –, o qual sintetizavam as teses
centrais de defesa: degeneração e epilepsia, hipnotismo e alcoolismo – aspectos
também incorporados nos cinco quesitos, bem mais simples, formulados pela
promotoria pública de Niterói. Os psiquiatras refutariam a tese do hipnotismo,
bem como a pertinência do diagnóstico de epilepsia, mediante minuciosa
avaliação dos indícios e/ou probabilidades que os teriam originado. As tentativas
de hipnotizar João, apesar de infrutíferas, não comprovariam ser impossível
submetê-lo ao estado hipnótico. Dessa forma, para rejeitar uma das possibilidades
alegadas pela defesa quanto ao fato de que João havia matado a esposa sob efeito
da “hipnotização sobre ele exercida por um leigo, na noite do crime”, os peritos
recorreriam à palavra de Bernheim e Babinski, dois grandes especialistas no
assunto que, apesar de pertencentes a escolas adversárias, compartilhavam a
idéia de que ninguém poderia ser hipnotizado contra a vontade – que, nesta
época, já era praticamente consensual entre os estudiosos. Mas a questão essencial
que geraria a grande polêmica entre as escolas de Nancy e de Paris era a que
colocava em discussão se seria possível ou não um indivíduo cometer um crime
em estado hipnótico. Dos grandes embates nos quais os personagens principais
seriam, de um lado, Charcot e Babinski (Paris) e, de outro, Bernheim (Nancy),
os primeiros sairiam vitoriosos. Em seu De L’hypnotisme en Thérapeutique et en
Medecine Légale, de 1910,67 Babinski concluiria que o hipnotismo não era

67 Enquanto Charcot e seus discípulos da Salpêtrière admitiam que somente os estupros e os crimes
de laboratório podiam ser praticados sob sugestão hipnótica, Bernheim e a escola de Nancy
defendiam que os indivíduos poderiam cometer até mesmo homicídios sob efeito da hipnose. O
confronto decisivo entre as duas escolas ocorreria em fins de 1890 em torno do caso Gouffé,
assassinado por Michel Eyrand, auxiliado por Gabrielle Bompard, o qual teria seduzido a vítima,
atraindo-a para uma armadilha. Fundamentada na opinião de Bernheim, a defesa alegaria a
irresponsabilidade de Gabrielle, “invocando o aniquilamento de seu livre arbítrio sob hipnose”.
No decorrer do processo, o tribunal assistiria a um grande embate entre o professor Liégeois
(escola de Nancy) e o professor Brouardel (Salpêtrière), do qual resultaria a desmistificação das
teses defendidas pelo primeiro. Segundo Pierre Darmon, após o desfecho do caso Gouffé, os
tribunais franceses ainda julgariam casos de captação testamentária, roubo, estupro e atentados
ao pudor que teriam sido cometidos sob sugestão hipnótica, mas nunca mais seriam julgados
“crimes perpetrados por meios tão pouco ortodoxos” (DARMON, 1991:180). Sobre o debate em
torno da hipnose opondo as duas escolas veja-se, ainda, o trabalho de Ruth Harris, que também
se refere ao caso de Gabrielle Bompard. Segundo essa autora, as duas escolas de medicina
adversárias “competiam pela hegemonia interpretativa” (HARRIS, 1993:177).
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suficiente “para anular todo o poder de análise a ponto de levar o paciente à
prática de delito” – a menos que se tratassem de “crimes de laboratório” –,
opinião amplamente acatada pela comunidade científica do mundo ocidental.

Quanto à suspeita de que João fosse portador de uma “síndrome epi-
léptica” em virtude das “manifestações de anormalidade psíquica constitu-
cional” por ele apresentadas durante a vida, os Drs. Esposel e Lopes argu-
mentariam, logo de início, que a “epilepsia genuína ou essencial” não pode-
ria ser diagnosticada, já que o paciente não apresentava os “ataques ou crises
motoras” características. No entanto, também não seriam constatados indí-
cios que fundamentassem o diagnóstico de “epilepsia larvada” – daquela
que “não se constituindo pelas crises convulsivas”, manifestar-se-ia “por equi-
valentes do ataque, muitos dos quais de natureza psíquica...” (Esposel &
Lopes, 1914:222). Concluiriam, assim, que os traços revelados pelo com-
portamento de João Barreto que pudessem lembrar as “manifestações epi-
lépticas” – tais como instabilidade, irritabilidade de humor, temperamento
impetuoso etc. – seriam, na verdade, “estigmas psíquicos degenerativos”.
Proveniente de uma família marcada, segundo a avaliação dos psiquiatras,
por “traços degenerativos”, João Barreto não escaparia ao rótulo de degene-
rado, cujos indícios seriam facilmente identificados pelo olhar treinado dos
especialistas não apenas nos sinais físicos mencionados na “inspeção geral”,
mas igualmente nas manifestações características de uma “anormalidade
constitucional”, observadas em sua “organização mental”.

Dois outros aspectos seriam fundamentais para a determinação do
diagnóstico: “o uso intemperante de alcoólicos” – provocando rápidas
mudanças de humor e agressividade sem perda de consciência – e o “ciúme
patológico” da esposa. João negaria veementemente esse sentimento,
afirmando que se tratava apenas do “zelo que como homem de brio, muito
naturalmente mantinha por sua consorte” e que dava “liberdade de ação à
sua esposa”. Na opinião dos médicos, os argumentos de João só serviam para
confirmar a “natureza patológica” de seu ciúme inconsciente e intermitente.

As páginas seguintes do laudo seriam dedicadas à análise dos indícios que,
extraídos de fatos narrados, pelo próprio paciente e por seu cunhado, de trechos
de cartas enviadas à sua sogra, dos depoimentos de um amigo e das duas criadas
que trabalhavam para o casal, comprovariam a tese defendida pelos peritos,
cujos fundamentos assentavam-se, sobretudo, na associação entre o alcoolismo
crônico e o delírio de ciúme. As considerações em torno da questão seriam
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encerradas com a citação de um trecho do tratado de Emil Kraepelin, “o mais
conceituado dos psiquiatras contemporâneos”, no qual o autor se referia ao
“humor de tais alcoolistas” e ao “perigo do delírio alcoólico de ciúmes”. Perigo
especialmente ameaçador por passar “muitas vezes despercebido”, já que, segundo
Kraepelin, em tais alcoólatras “a inteligência parece conservar-se intacta para o
trabalho psíquico superficial e as idéias delirantes do paciente giram
freqüentemente em torno de fatos possíveis e até prováveis” (apud Esposel &
Lopes, 1914:230). Mas sob quais olhares esse perigo passaria imperceptível?
Tal questão será abordada no próximo capítulo.

A essa altura, o resultado do laudo pericial não se apresenta mais
como mistério. Pode-se facilmente adivinhar a conclusão a que chegariam
os Drs. Faustino Esposel e Ernani Lopes – expressa nas respostas aos quesitos
do advogado de defesa e da promotoria. Mesmo admitindo que João Pereira
Barreto “não apresentou durante a observação o quadro clínico de nenhuma
moléstia definida”, os peritos afirmariam que:

... o acusado não praticou o crime na livre e absoluta determinação de seus atos nem em
estado de completa consciência... (Esposel & Lopes, 1914:236)

[E, mais adiante, que:] ... o crime foi o resultado de perturbações psíquicas despertadas por
uma intoxicação alcoólica aguda num degenerado alcoolista crônico. (Esposel & Lopes,
1914:237)

Não obstante todos os esforços da defesa e do aval dos psiquiatras, João
Barreto seria condenado a 21 anos de prisão. É provável que tenham
contribuído para isso a mencionada contradição – possivelmente explorada
pelo promotor Dr. Osório de Almeida – e a postura assumida pela defesa,
que para “agradar ao réu”, segundo Evaristo de Moraes, desprezou indicações
importantes “de sinais mórbidos, de sintomas do delírio do ciúme, de origem
alcoólica” (Moraes, 1933:120). Acrescente-se, ainda, que de acordo com o
famoso advogado, a ambiência não era favorável, pois “o elemento feminino,
fortemente emocionado pela ‘tragédia de Icaraí’”, pressionaria os jurados,
contando com o apoio de parte da imprensa carioca da época.68

68 Note-se que, logo após o crime, as matérias publicadas n’O Paiz, no Correio da Manhã e n’A Noite
veiculariam uma imagem extremamente positiva de Annita Levy Barreto: “distinta senhora” de
“esmerada educação” e que revelava uma conduta “perfeitamente modelar”; “rica, boa, pura e
bela; esposa devotada e mãe cheia de esperança”. Além de grávida de quatro meses – o que,
certamente, teria contribuído para agravar as acusações que recaíam sobre Barreto –, D. Annita
era filha da viúva Levy, estabelecida com joalheria em Juiz de Fora e cunhada do conhecido
joalheiro da cidade do Rio de Janeiro, M. Colucci.
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Entretanto, não se dando por vencido, Evaristo de Moraes recorreria
da sentença. Contando com o auxílio de uma equipe formada por mais
quatro advogados, passaria a analisar minuciosamente os autos do processo,
dedicando-se a aprofundar seus conhecimentos sobre o “ciúme mórbido
dos alcoólicos”. Desse modo, baseado nas concepções formuladas por
Jacques Escoube em La Jalousie Morbide des Alcooliques (1899), sentir-se-
ia mais seguro para militar ao lado das teses defendidas pelos psiquiatras
no tribunal. A aliança entre os médicos e os juristas envolvidos no caso
viabilizaria a absolvição do poeta no segundo julgamento. Contudo, para
além das portas do tribunal, o resultado não seria consensual, pois, apesar
de o tempo ter se encarregado de diminuir “a prevenção popular..., quando
o acusado saiu, absolvido, do tribunal, foi o automóvel, que o conduzia,
alvejado por pedras, rebentando estrondosa vaia” (Moraes, 1933:120).
João seria ainda submetido a um terceiro julgamento do qual sairia
definitivamente absolvido, o que suscitaria forte reação por parte de alguns
jornais cariocas. Evaristo de Moraes responderia aos adversários por
intermédio das colunas da Época, “justificando a solução e mostrando o
seu fundamento em face da teoria livre-arbitrarista do Código vigente, e
da falta de meios preventivos e de estabelecimentos especiais para
tratamento dos alcoólatras” (Moraes, 1933:121). No que se refere a este
último aspecto, a voz do advogado faria coro, como será visto, com as
vozes de eminentes psiquiatras, como Juliano Moreira.

A única manifestação simpática ao poeta João Barreto viria da revista
A.B.C., por meio de um artigo que, exaltando a sua restituição à arte, à
família, à liberdade e à vida, encontrava-se completamente impregnado
pela linguagem e pelos procedimentos da ciência psiquiátrica:

A carta que ele dirigiu ao redator do A.B.C... vale menos como uma sua auto-defesa do
que como um precioso elemento psico-patológico... João Pereira Barreto é um alcoolizado.
o inferno da sua existência, o sinistro inferno do seu pathos, tem todas as fulgurações
temíveis dos paraísos artificiais que o veneno do álcool descortina à imaginação doentia dos
ébrios e dos alucinados. (apud Moraes, 1933:122-123)

Enquanto não existisse uma instituição asilar especialmente destinada
aos alcoólatras, a pena para aqueles que se tornavam assassinos seria a reclusão
definitiva no hospício – como no caso dos três uxoricidas referidos por Lima
Barreto no Diário do Hospício. Entretanto, somente para aqueles que não
tivessem prestígio ou, como diria Lima Barreto, não tivessem pistolão, pois
para estes – como João Pereira Barreto – a pena seria o próprio sofrimento
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provocado pela doença. A história do poeta João nos mostra que psiquiatras
e médicos-legistas não seriam apenas responsáveis pela internação preventiva
de pessoas que, como F. e como o Comendador Carvalho, poderiam ameaçar
a integridade física de suas esposas e filhos, mas também contribuiriam
decisivamente para que pessoas que, como João Barreto, tivessem efetivamente
tirado a vida de outra, conseguissem escapar à prisão. Algumas, como Maria
Tourinho, seriam confinadas para sempre no hospício – para muitos “pior
do que a prisão”... Outras, como o cunhado de Sílvio Romero, seriam
restituídas à liberdade e à vida...

Os casos aqui narrados revelam-se apenas como uma ínfima amostragem
das trajetórias dos personagens que desde meados do século XIX, com a
criação do Hospício de Pedro II – e, sobretudo, a partir das décadas de 80
e 90 do mesmo século, com o surgimento da psiquiatria como campo de
saber especializado e com as reformas republicanas relativas à assistência aos
alienados –, tornavam-se prisioneiros das malhas cada vez mais extensas do
poder alienista. Por meio deles é possível apreender inúmeros indícios dos
significados, das dimensões e dos desdobramentos da consolidação desse
poder na sociedade brasileira.

Na conquista de fronteiras cada vez mais abrangentes para a sua
intervenção, o psiquiatra formularia algumas estratégias básicas. Assim, por
exemplo, incorpora e redefine crenças e valores do senso comum, revestindo-
os de conteúdo científico, ao mesmo tempo em que procura estender sua
autoridade sobre o maior número possível de indivíduos, sem distinção de
gênero, de cor, de classe social etc. Não obstante muitos fracassos e derrotas
– sem dúvida, efetivamente, cerceadores de suas pretensiosas intenções –,
granjeiam algumas vitórias essenciais, entre as quais figuram não somente a
adesão de juristas, políticos, publicistas, entre outros, às suas causas, mas,
sobretudo, a cumplicidade explícita e freqüentemente incondicional das
famílias e, até mesmo, a aquiescência hesitante e contraditória dos próprios
doentes – expressa, algumas vezes, como no caso de X., sem ambigüidades.
Passemos, pois, à análise das principais estratégias e artifícios que viabilizariam
a construção e a legitimação do saber psiquiátrico no Brasil.
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