
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ENGEL, MG. Os delírios da razão: médicos, loucos e hospícios (Rio de Janeiro, 1830-1930) [online]. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2001. 352 p. Loucura & Civilização collection. ISBN: 85-85676-
94-9. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Parte II - Os territórios conquistados 
A nova cara do velho hospício 

 
Magali Gouveia Engel 



253

A NOVA CARA DO VELHO HOSPÍCIO

Tem-se discutido que o Hospital Nacional de Alienados deve ficar com
o Estado ou tornar à Santa Casa de Misericórdia. Consultei a este
respeito um doudo, que me declarou chamar-se Duque do Cáucaso e da
Cracóvia, Conde Stellaria, filho de Prometeu, etc., e a sua resposta foi
esta: ‘– Se é verdade que o Hospício foi levantado com o dinheiro de
loterias e de títulos nobiliários, que o José Clemente chamava impostos
sobre a vaidade, é evidente que o Hospício deve ser entregue aos doudos,
e eles que o administrem. O grande Erasmo (ó Deus!) escreveu que andar
atrás da fortuna e de distinções é uma espécie de loucura mansa, logo a
instituição, fundada por doudos, deve ir aos doudos – ao menos por
experiência. É o que me parece! é o que parece ao grande príncipe
Stellaria, bispo, episcopus, papam... O seu a seu dono.

(Machado de Assis, Crônica publicada n’A Semana, 1894)

AS REFORMAS REPUBLICANAS: DIMENSÕES E SIGNIFICADOS

No relatório da Assistência Médico-Legal de Alienados relativo ao ano de
1894, Teixeira Brandão divulgava um dado surpreendente: durante quase cinco
décadas teriam sido recolhidos ao Hospício de Pedro II um total de 6.040
doentes alienados, enquanto entre janeiro de 1890 e novembro de 1894 teriam
sido internados no Hospício Nacional 3.201 doentes alienados.229 Talvez mais

5

229 Cf. BRANDÃO, J. C. T. Relatório do diretor da Assistência Médico-Legal de Alienados apresentado ao
Ministério da Justiça e Negócios Interiores em janeiro de 1895. Para o primeiro total referido,
Teixeira Brandão considera o período compreendido entre 9 de dezembro de 1842
(inauguração do primeiro hospício em São Paulo) até 31/12/1894 foram internados na
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expressivo ainda do que esse espantoso aumento numérico das internações seja o
crescimento qualitativo da população internada, mediante a diversificação e a
ampliação dos diagnósticos da doença mental formulados com base na teoria da
degenerescência de Morel.230 Existem, pois, fortes indícios de que com a
Proclamação da República alguma coisa de substancial no que diz respeito ao
papel desempenhado pela instituição asilar sofreria profunda mudança. Uma boa
pista para compreender-se uma das dimensões essenciais do significado dessa
mudança pode ser encontrada nos princípios gerais que fundamentavam as
admissões no hospício. Enquanto os estatutos do Hospício de Pedro II (decreto
no 1.077, de 04/12/1852), que vigoraram durante todo o período monárquico,
apenas determinavam que seriam admitidos gratuitamente no estabelecimento
as pessoas indigentes, os escravos de senhores sem recursos que não tivessem mais
de um, os marinheiros de navios mercantes (Art. 5) e, como pensionistas, os
alienados que tivessem meios de pagar as despesas com seu tratamento e curativo
(Art. 6), a primeira reforma aprovada pelo governo republicano estabelecia:

Todas as pessoas que, por alienação mental adquirida ou congênita, perturbarem a tranqüilidade
pública, ofenderem a moral e os bons costumes, e por atos atentarem contra a vida de outrem ou
contra a própria, deverão ser colocadas em asilos especiais, exclusivamente destinados à reclusão
e ao tratamento de alienados. (Art. 13, decreto no 206 A, de 15/02/1890)

Assim, o que, como observado, era apenas uma intenção implícita
quanto ao papel que o Hospício de Pedro II deveria desempenhar, torna-
va-se a meta explícita e oficial do asilo republicano. Não resta dúvida de
que a determinação baixada pelas primeiras instruções regulamentares do
serviço de assistência aos alienados fixava um aparato legal para o atendi-
mento da reivindicação médica de que os loucos não deveriam circular
pelas ruas da cidade e, ainda, ampliava de forma significativa as possibili-
dades para a reclusão de pessoas no hospício.231 De fato, os primeiros

       instituição 3.036 doentes, enquanto de janeiro de 1895 até 31/12/1911 foram recolhidos ao
antigo Hospício, à colônia agrícola de Sorocaba e, a partir de 1898, ao Juquery, 4.000
doentes alienados (ROCHA, 1912).

230 Segundo Heitor Resende, em princípios do período republicano, cerca de 90% dos casos de
internação no HNA foram classificados como “degenerados atípicos” (RESENDE, 1987:44).

231 Ressalte-se que tal determinação seria mantida pelo menos até a última reorganização da
Assistência a Psicopatas no Distrito Federal do período da Primeira República: “A pessoa
que, em conseqüência de doença mental, congênita ou adquirida, atentar contra a própria
vida ou a de outrem, perturbar a ordem ou ofender a moral pública, será recolhida a
estabelecimento apropriado, para tratamento” (Art. 1, decreto no 5.148A, de 10/01/1927).
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governos republicanos far-se-iam muito mais sensíveis às reivindicações dos
psiquiatras tanto no que se refere à transformação da loucura em objeto
exclusivo do saber e da prática psiquiátricos, quanto no que diz respeito à
definição de um estatuto legal da doença mental no País. Além da criação
da Assistência Médica e Legal de Alienados (decreto no 206 A, de 15/02/1890),
a separação do Hospício Nacional de Alienados da administração da Santa
Casa de Misericórdia (decreto no 142 A, de 11/01/1890) e a aprovação
da primeira lei federal de assistência médico-legal aos alienados (decreto
no 1.132, de 22/12/1903) representaram marcos fundamentais no proces-
so de consolidação da psiquiatria brasileira como campo de produção e de
difusão de um saber e de uma prática especializados, legitimamente aceito
e respeitado. Há que se ver, pois, os principais aspectos e significados que
caracterizaram tais medidas.

É importante destacar, em primeiro lugar, que com a instauração do
regime republicano seriam satisfeitas as aspirações de Nuno de Andrade e
de Teixeira Brandão, a fim de que o Estado assumisse diretamente a gestão
da assistência aos alienados. Menos de dois meses depois de proclamada a
República, o decreto no 142 A desanexava o Hospício de Pedro II do Hospital
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, transformando-o em
estabelecimento público independente, com a denominação de Hospício
Nacional de Alienados. Contudo, é preciso registrar que a medida foi alvo
de muitas críticas. No discurso pronunciado na sessão de 9 de novembro de
1894 o Senador por Alagoas, Leite e Oiticica, por exemplo, argumentava
que o hospício republicano havia se tornado um “sorvedouro dos dinheiros
públicos e um matadouro de desgraçados”.232 Denunciando a aglomeração
de doentes de todas as classes sociais, a “promiscuidade” dos pensionistas
com os “apanhados nas ruas”, de adultos com crianças e o caráter indevido
dos gastos públicos com a instituição, Oiticica condenava veementemente
a medida, qualificando-a como “uma violência das mais injustificáveis”.

A reação do Dr. Teixeira Brandão foi imediata e violenta. Num artigo
publicado em 1896 n’O Paiz, o psiquiatra refutava as acusações do Senador,
citando alguns documentos que, segundo ele, provavam a legalidade da
medida, ao mesmo tempo em que procurava justificá-la por meio de
argumentos muito mais contundentes do que os utilizados nos anos 80 do

232 Cf. Discurso pronunciado pelo Sr. Leite e Oiticica. Niterói: Tip. Salesiana, 1895:31.



256

século XIX, quando ainda era diretor do serviço clínico do Hospício de
Pedro II. A Santa Casa da Misericórdia era qualificada como “um verdadeiro
Estado no Estado, regendo-se por disposições anacrônicas”; as portas do
Hospício de Pedro II “só abriam-se para acolher os favorecidos pela proteção
dos poderosos, ou para os que podiam pagar”; sob o domínio absoluto das
irmãs de São Vicente de Paulo, o estabelecimento “assemelhava-se mais a
um convento do que a um hospital” (Brandão, 1897:14, 15 e 16,
respectivamente).233 Livre de todas essas mazelas, o Hospício Nacional de
Alienados poderia ser transformado num espaço, de fato, medicalizado, tal
como haviam sonhado os médicos dos anos 30 do século XIX. As denúncias
feitas por Leite e Oiticica, embora exageradas, tinham certo fundamento,
mas longe de serem efeitos das reformas promovidas pelo novo regime, eram
fruto, por um lado, das heranças da antiga instituição e, por outro, do
caráter incompleto das mudanças implantadas pelas autoridades
republicanas, apesar das contínuas queixas e reivindicações formuladas pelo
diretor da Assistência Médico-Legal de Alienados.234

Criada logo após a Proclamação da República, a Assistência Médica e
Legal dos Alienados compunha-se do Hospício Nacional e das colônias de

233 As críticas de BRANDÃO (1897:16) à presença das irmãs de caridade no hospício explicitavam
claramente o confronto entre poderes no interior do mundo asilar: “Dispondo das chaves do
estabelecimento, faziam o que queriam, dando ingresso e saída a quem bem lhes apetecia; até
1887, reinavam no hospital como soberanas, não admitindo admoestações nem conselhos”.

234 Dois anos depois, a questão da separação do HNA da Santa Casa continuava sendo objeto de
debate. Em julho de 1896, uma comissão composta pelos Senadores Leite e Oiticica, Pires
Ferreira, Justo Chermont, Antônio Brena, F. Machado e Domingos Vicente apresentaria um
projeto transferindo para a Santa Casa a administração do HNA e das colônias de alienados.
O projeto de lei seria veementemente contestado por BRANDÃO (1897:153-159) num artigo
publicado na imprensa carioca em 13 de agosto de 1897. Na discussão sobre qual o melhor
sistema de assistência para alienados que ocupou várias sessões da ANM durante o mês de
outubro de 1898, o Dr. Souza Lima defenderia a restituição do HNA e das colônias da Ilha
do Governador à administração da Santa Casa da Misericórdia (cf. ‘Assistência a Alienados’,
Atas das sessões do 4o trimestre de 1898. Anais da Academia de Medicina. Rio de Janeiro, T.
LXV, vol. I, 1899, p.143). A questão parece ter se arrastado pelo menos até 1899, pois em
ofício de 20 de agosto desse ano, o Provedor da Santa Casa de Misericórdia do Rio de
Janeiro, Paulino José Soares de Souza, apresentava o seu parecer sobre o projeto, conforme
solicitação contida no Aviso do Ministério da Justiça e Negócios Interiores de 27/07/1899.
Apesar da posição favorável assumida pelo Provedor e do apoio de alguns senadores, o
projeto jamais seria transformado em lei.
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Conde de Mesquita e de São Bento, estas últimas “exclusivamente reservadas
para os alienados indigentes”.235 Os objetivos fixados pelos estatutos do Hospício
de Pedro II em 1852 seriam conservados em sua essência, já que o serviço
republicano de assistência aos alienados tinha por fim “socorrer os enfermos
alienados, nacionais e estrangeiros, que carecerem do auxílio público, bem assim
os que mediante determinada contribuição derem entrada em seus hospícios”.236

Os estabelecimentos que futuramente fossem criados na Capital Federal a
expensas do governo, com a mesma finalidade seriam anexados à Assistência aos
Alienados, cuja direção geral seria “confiada a um médico de competência
provada em estudos psiquiátricos, o qual residirá em uma das casas pertencentes
ao Hospício Nacional”.237 Tratava-se de um passo fundamental para assegurar
a medicalização do espaço asilar, representando, portanto, uma vitória

235 Cf. Art. 3 do decreto no 206A, de 15/02/1890. Criadas em fins do período monárquico
(cf. decreto no 3.396, de 24/11/1888 e decreto no 10.244, de 31/05/1889), as colônias da
Ilha do Governador só começariam a funcionar em 1890, recebendo do HNA 39 pacientes
do sexo masculino e 39 do sexo feminino. Em 1892, as 40 mulheres aí reclusas foram
transferidas para o HNA. A partir de então as referidas colônias passaram a destinar-se
exclusivamente a pacientes alienados do sexo masculino (cf. CALDAS, J. A. R. ‘Relatório do
Diretor das Colônias de Alienados da Ilha do Governador de 08/03/1912’. Relatórios dos
estabelecimentos da Assistência a Alienados enviados ao Ministro da Justiça pelo Diretor Geral,
Juliano Moreira, em 11/03/1912).

236 Cf. Art. 2 do decreto no 206A, de 15/02/1890. Esses objetivos permaneceram praticamente
inalterados até a reforma baixada pelo decreto no 17.805, em 1927, quando estabelece-se
uma alteração mencionada mais adiante.

237 Cf. Art. 3 do decreto no 508, de 21/06/1890. As instruções baixadas pelo decreto no 206A de
15/02/1890 limitavam-se a estabelecer que a “direção dos diferentes asilos será confiada a um
médico, responsável perante o Ministro do Interior, de quem diretamente dependerá”. As
alterações introduzidas nesse sentido pelo regulamento aprovado em junho de 1890 parecem
indicar uma conquista dos psiquiatras. A especialização para o cargo de diretor do serviço de
assistência a alienados deixaria, contudo, de ser exigida pela reforma promulgada pelo decreto
no 3.244, de 29/03/1899. Com relação a isso, na crítica ao regulamento de 1899, formulada pela
Comissão de Instrução e Saúde Pública da Câmara dos Deputados – responsável pela elaboração
de um parecer sobre a necessidade de reorganizar a Assistência a Alienados – em agosto de 1903
sublinhava-se que tal regulamento “não exigindo... para o cargo de diretor requisitos especiais e
competência provada, permitiu que à testa dessa instituição pudessem estar indivíduos alheios
à especialidade, e ainda incapazes de a estudar e muito menos de a compreender” (‘Parecer da
Comissão de Instrução e Saúde Pública’. Anais da Câmara dos Deputados, 1903, vol. VII, sessão
de 23/11/1903, p.806). Essa especialização voltaria a ser exigida pela reorganização da Assistência
a Alienados de 1903 (cf. Art. 13 do decreto no 1.132, de 22/12/1903) e pelo regulamento de
1904 (cf. Art. 3 do decreto no 5.125, de 1/02/1904).
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significativa dos psiquiatras que, limitados até então a dirigir o serviço clíni-
co do Hospício de Pedro II, passavam a controlar o destino da assistência
pública aos alienados na Capital Federal em todas as suas dimensões.238

Nota-se que até a promulgação da lei de 1903, as instruções regulamenta-
res da assistência aos alienados, baixadas pelo decreto 206 A (15/02/1890),
sofreriam cinco reformas,239 o que, contrastando com o fato de que durante o
período monárquico o regulamento do Hospício de Pedro II, aprovado em
1852, não sofreria uma única reformulação, reforça a idéia de que as primeiras
administrações republicanas estariam mais atentas às reivindicações dos psiqui-
atras. Mas, limitadas quase exclusivamente à sistematização do tratamento pro-
fissional que deveria ser dispensado aos enfermos alienados na Capital Federal,
tais reformas não atendiam às expectativas dos especialistas quanto a se ampliar
o significado e o espaço de atuação desse serviço de assistência. Expectativas que
sensibilizariam o próprio presidente da República, que, em mensagem dirigida
ao Congresso Nacional em 13 de julho de 1896, referia-se à necessidade de se
estabelecer, “de modo eficaz e permanente ..., a fiscalização assídua sobre esses
enfermos em ordem a garantir-lhes em toda a amplitude os cuidados e a proteção
legal que merecem”.240 A mensagem de Prudente de Moraes, bem como o

238 Devendo satisfações única e exclusivamente ao Ministro do Interior, a quem estava diretamente
subordinado, o diretor da Assistência Médica e Legal dos Alienados reunia entre as suas
principais atribuições: a superintendência em todos os serviços dos asilos e, mais
especificamente, as admissões e saídas dos doentes, transferências de uns para outros asilos,
distribuição dos enfermos por seções, a higiene dos estabelecimentos e a polícia dos asilos;
propor ao Ministro do Interior a nomeação dos médicos; nomear os internos; admitir os
enfermeiros e auxiliares do serviço clínico; passar os atestados de admissão definitiva depois
de cumpridas as formalidades legais; dar altas ou permitir a saída dos doentes nos casos
previstos; etc. (cf. Art. 6 do decreto no 206A, de 15/02/1890). Tais atribuições manter-se-
iam em essência as mesmas durante todo o período da Primeira República, havendo, contudo,
uma tendência no sentido de se tornarem mais amplas e especificadas. De acordo com o
decreto no 1.160, de 06/12/1892 que fundia numa só repartição os Ministérios da Justiça,
Interior e Instrução Pública, Correios e Telégrafos, a Assistência Médico-Legal de alienados
ficava subordinada à 2a Seção da Diretoria do Interior (Art. 3).

239 Cf. Decretos no 508, de 21/06/1890; no 896, de 29/06/1892; no 1.559, de 07/10/1893;
no 2.467, de 19/02/1897; e no 3.244, de 29/03/1899.

240 ‘Mensagem de Prudente de Moraes, pedindo providências acerca dos alienados’. Anais da
Câmara dos Deputados, sessão de 13/07/1896, vol. 3, 1896, p.273. Um mês depois o Presidente
da República dirigiria ao Congresso Nacional outra mensagem na qual referia-se à necessidade
de reformar a assistência aos alienados (cf. ‘Mensagem de Prudente de Moraes sobre alienados’.
Anais da Câmara dos Deputados, sessão de 13/08/1896, vol. 4, 1896, p.266.
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apelo dirigido aos poderes públicos “em bem dos alienados” pelo Dr. Teixeira
Brandão, então diretor da Assistência Médico-Legal aos Alienados, levari-
am o Deputado Gonçalves Ramos a elaborar um projeto de lei, apresentado
à Câmara dos Deputados na sessão de 1o de agosto de 1896.

Tem início, então, uma série de debates envolvendo parlamentares e
psiquiatras que, interrompidos por alguns anos,241 seriam retomados em
1903 com base na solicitação de Rodrigues Alves, a fim de que fosse
promulgada uma lei que uniformizasse “o serviço e hospitalização de
alienados” e estabelecesse “medidas assecuratórias da situação legal desses
enfermos”,242 bem como das pressões mais diretas exercidas por Teixeira
Brandão, eleito deputado nesse mesmo ano243 – o que pode ser considerado

241 Depois de longamente discutido, o projeto de Gonçalves Ramos seria aprovado, com algumas
alterações, na sessão de 18 de junho de 1897 (cf. Anais da Câmara dos Deputados, 1896, vols.
4 e 8; 1897, vols. 1 e 2) e enviado ao Senado, onde, apesar de completamente reformulado,
não seria aprovado em função da oposição de alguns senadores, entre os quais Leite e
Oiticica (cf. Anais do Senado, sessões 14, 15 e 19 de outubro de 1898). O projeto aprovado
na Câmara dos Deputados em 1897, bem como o seu substitutivo, apresentado e discutido
no Senado em 1898, seriam alvo de acirrados debates na Sociedade de Jurisprudência
Médica e Antropológica e na Academia Nacional de Medicina, revelando profundas
divergências em torno do assunto no seio da própria comunidade médica (cf. ‘Assistência a
Alienados’. Atas das sessões do 4o trimestre de 1898. Anais da Academia de Medicina. Rio de
Janeiro, T. LXV, vol. I, 1899, p.111-145). Veja-se, ainda, o artigo do psiquiatra Márcio Nery
elogiando o projeto aprovado na Câmara e criticando o substitutivo discutido no Senado
(Nery, M., ‘Legislação sobre alienados’. Brasil-Médico. Rio de Janeiro, 1898, p.304-305).

242‘Mensagem de Rodrigues Alves de abertura da 1a sessão da 5a legislatura do Congresso
Nacional’. Anais da Câmara dos Deputados, 1903, vol. I, p.153. Três meses depois o presidente
da República reforçaria o pedido de que fossem tomadas providências relativas à assistência
aos alienados na mensagem dirigida ao Congresso Nacional em 3 de agosto de 1903,
apresentando a exposição de motivos do Ministro da Justiça e Negócios Interiores sobre o
assunto (cf. ‘Mensagem do Presidente da República e Exposição de Motivos acerca da
necessidade de reorganização da Assistência a Alienados’. Anais da Câmara dos Deputados,
sessão de 23/11/1903, vol. VII, 1903, p. 811-815).

243 Relator da Comissão de Instrução e Saúde Pública da Câmara dos Deputados que, tendo por
base as solicitações contidas nas mensagens presidenciais anteriormente citadas, elaborou
um parecer sobre as providências necessárias para a reorganização da Assistência aos Alienados,
em que eram apresentadas sugestões de medidas capazes de coibir “os abusos e as
irregularidades administrativas”, permitindo que a Assistência cumprisse “cabalmente a sua
útil e humanitária missão”. A Comissão sugeria que o parecer fosse submetido à Comissão de
Constituição, Legislação e Justiça para que esta formulasse “em um projeto de lei as medidas
garantidoras da liberdade individual e da gestão dos bens dos alienados” (Anais da Câmara
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como um indício de que os especialistas, direta ou indiretamente vincula-
dos ao âmbito da medicina mental, revelavam um certo nível de organiza-
ção na defesa de suas prerrogativas. Assim, em 22 de dezembro de 1903 era
finalmente aprovada a lei que, conforme observaram os autores de Danação
da Norma, fazia “do psiquiatra a maior autoridade sobre a loucura, nacional
e publicamente reconhecido” (Machado et al., 1978:484).244 Serão tomados,
aqui, apenas dois pontos essenciais dessa lei, com base nos quais tentar-se-
á discutir, de um lado, o significado das reformas republicanas e, de outro,
algumas dimensões da experiência republicana da reclusão.245

O primeiro aspecto da lei a ser destacado refere-se à determinação contida
no seu Artigo 1o, o qual reafirmava o princípio estabelecido pelo Artigo 13
do decreto de fevereiro de 1890 – que criou a assistência médica e legal de
alienados –, segundo o qual, como já visto, o alvo prioritário das internações
eram os alienados considerados perigosos, ou seja, aqueles que colocassem
em risco “a ordem pública ou a segurança das pessoas” (Art. 1o do decreto

      dos Deputados, 1903, vol. VII, sessão de 23/11/1903, p.807). Além do Dr. Teixeira Brandão
faziam parte da Comissão de Instrução e Saúde Pública: Malaquias Gonçalves (presidente
interino), Satyro Dias, Valois de Castro, Germano Hasslocher e Sá Freire. Tanto em 1896,
como em 1903, os contextos nos quais se desenrolaram as reivindicações e os debates envolven-
do autoridades do poder executivo e do legislativo, bem como médicos e psiquiatras, estiveram
marcados pela realização de inquéritos sobre as condições da Assistência a Alienados – em 1896
e em 1902 foram nomeadas duas comissões de inquérito para avaliar esse serviço –, suscitados,
como será visto adiante, por uma série de denúncias acerca das irregularidades e das péssimas
condições de funcionamento do referido serviço que ocuparam significativo espaço na impren-
sa da época, contribuindo para ratificar a urgente necessidade de reformas.

244 A lei aprovada em 1903 manteria, em sua essência, as determinações previstas no projeto
aprovado pela Câmara dos Deputados em junho de 1897 (cf. Anais da Câmara dos Deputados,
1897, vol. 2, sessões de 10, 12 e 18/06/1897).

245 Apesar de muitas divergências suscitadas em torno da questão, a lei de 1903 consolidaria
a vitória do argumento que legitimava a intervenção direta e indireta dos poderes públicos
na organização e regulamentação da assistência aos alienados. Assim, todos os
estabelecimentos de alienados, públicos e particulares, existentes no País passariam a
ficar submetidos à “suprema inspeção” do Ministro da Justiça e Negócios Interiores. A lei
estabelecia, ainda, de forma detalhada, as condições para a criação e o funcionamento de
hospícios, asilos ou casas de saúde destinados a acolher “enfermos de moléstias mentais”
(cf. Arts. 13 ao 18 do decreto no 1132, de 22/12/1903). A inspeção do Ministro dar-se-
ia “por intermédio de uma comissão composta, em cada Estado e no Distrito Federal, do
procurador da República, do curador de órfãos e de um profissional de reconhecida
competência, designado pelo Governo...” (cf. Art. 12 do decreto no 1.132, de 22/12/1903).
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no 1.132, de 22/12/1903). Nas palavras do Senador Moraes Barros, cabia
legitimamente às autoridades públicas seqüestrar e recolher ao hospício os
loucos que “cometessem desatinos em público”, colocando em risco a vida e
a segurança individual dos cidadãos.246 Tais considerações suscitam duas
questões que merecem análise mais detida.

Em primeiro lugar, caberia indagar qual a identidade social desses loucos
que, diagnosticados como perigosos, seriam efetivamente recolhidos aos asilos
da Assistência Médico-Legal a Alienados. Entretanto, cabe ressaltar que não
foram encontradas, nos relatórios consultados, informações mais precisas acerca
das origens sociais dos indivíduos internados nesses estabelecimentos – que
poderiam ser obtidas, por exemplo, por meio de quadros relacionados à com-
posição socioprofissional da população internada. Entretanto, tais fontes forne-
cem algumas pistas que, embora esparsas e incompletas, indicam que o perfil
social da população internada no período republicano coincidia com o revelado
pelos indivíduos reclusos no Hospital de Pedro II, os quais provinham, em
sua maioria, dos setores pobres ou miseráveis que compunham a população
da cidade do Rio. Os dados fornecidos pelo Dr. Pedro Carneiro, diretor da
Assistência a Alienados, no relatório apresentado ao Ministro da Justiça em
1900, constituem a primeira peça do ‘quebra-cabeças’ que aqui se montou.

Em 31 de dezembro de 1899, do total de 758 indivíduos internados
no HNA, 5 (ou 0,6%) eram pensionistas de primeira classe; 24 (ou 3,1%)
eram pensionistas de segunda classe; 20 (ou 2,6%) eram pensionistas de
terceira classe; 33 (ou 4,3%) eram pensionistas de quarta classe; 169 (ou
22,2%) eram mantidos pela Brigada Policial, pelo Exército, pela Armada e
pelos estados; e 507 (ou 66,8%) eram mantidos pelo Distrito Federal.247 A

246 Cf. Anais do Senado, 1898, sessão de 15/10/1898, p.117. Entre as “contravenções de perigo
comum” previstas pelo Código Penal de 1890 incluía-se, “Conservar soltos, ou guardados
sem cautela, animais bravios, perigosos, ou suspeitos de hidrofobia...; deixar vagar loucos
confiados à sua guarda, ou, quando evadidos de seu poder, não avisar à autoridade competente,
para os fazer recolher; receber em casa particular, sem aviso prévio à autoridade, ou sem
autorização legal, pessoas afetadas de alienação mental” (Art. 378 do Código Penal dos
Estados Unidos do Brasil, 1890). Note-se que uma das dimensões da periculosidade da
loucura continuaria a ser expressa por meio da associação entre loucos e animais ferozes,
presente no capítulo anterior, na legislação do período monárquico.

247 Cf. CARNEIRO, P. D. Relatório da Diretoria Geral da Assistência a Alienados, apresentado ao
Ministério da Justiça em 15/02/1900. De acordo com o decreto no 508, de 21/06/1890, os
enfermos internados no HNA eram divididos nas seguintes categorias: pensionistas (4 classes);
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maior parte do contingente de pessoas internadas na instituição era, portanto,
composta pelos pensionistas de terceira e quarta classes e pelos mantidos pelos
cofres públicos, entre os quais predominavam os indivíduos oriundos dos setores
pobres e miseráveis da sociedade. Ao menos é o que se pode depreender das
constantes queixas dos médicos e diretores da Assistência a Alienados e das várias
denúncias feitas por políticos e publicistas de que, em razão de seu número
extremamente volumoso, os pacientes provenientes dos setores sociais “inferiores”
eram colocados nas seções destinadas aos pensionistas, misturando-se com as
pessoas pertencentes a um nível social, intelectual e educacional “superior”.

De acordo com o Dr. Juliano Moreira, a seção Pinel, destinada aos
indigentes do sexo masculino, continha, em fins de 1915, 461 doentes –
significando 33,7% da população total do HNA (1.366 pacientes) e 60,5%
do total de pacientes do sexo masculino (761) – e representava o alvo
prioritário das inquietações cotidianas dos responsáveis pela assistência aos
alienados, “... albergando os piores representantes das classes mais
desprotegidas da sociedade, com seus piores vícios (lá estão também os
alienados delinqüentes)...”.248 Os “piores representantes das classes mais

     mantidos pelos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Justiça e pelos Estados; e os gratuitos
(Art. 37). Com a reforma de 1899, a categoria dos gratuitos foi extinta, incluindo-se todos os
“enfermos sem recursos” na categoria dos mantidos pelos Estados e pelo Distrito Federal
(Art. 89). O crescimento extremamente significativo da Assistência a Alienados que, entre
1890 e 1896 teria recolhido ao HNA e às colônias da Ilha do Governador 5.265 indivíduos
diagnosticados como alienados, deveu-se não apenas ao aumento do número de internações
solicitadas pelos chefes de polícia e pelos governadores, mas também à transferência dos
loucos do Asilo de Mendicidade para aqueles estabelecimentos. O regulamento do Asilo de
Mendicidade aprovado em 16 de dezembro de 1895 excluiu a entrada dos menores e dos
alienados na instituição (AMARAL & SILVA, 1922).

248 MOREIRA, J. Relatório da Diretoria Geral da Assistência a Alienados enviado ao Ministério da Justiça
em 10/03/1916. As seções Calmeil (homens) e Morel (mulheres) constituíam “... as duas seções
superiores do Hospício. Ali são recolhidos os pacientes pensionistas e muitos outros que por
serem tranqüilos ou terem tido certa educação mereçam estar separados de outros que não a
tiveram” (MOREIRA, J. Relatório da Diretoria Geral da Assistência a Alienados, apresentado ao
Ministério da Justiça em 15/02/1909, p.7). As seções Pinel (homens) e Esquirol (mulheres) eram
destinadas aos alienados freqüentemente designados como indigentes, ou seja, aqueles
admitidos no HNA por ordem do Ministro do Interior, por requisição do chefe de polícia
ou do prefeito do DF (cf. Art. 30, decreto no 508, de 21/06/1890; Art. 28, decreto no 896,
de 29/06/1892; Art. 88, decreto no 2.467, de 19/02/1897). Em 1904 suprime-se “por
ordem do Ministro” (cf. Art. 96, decreto no 5.125, de 01/02/1904) e, em 1927, além do chefe
de polícia e do prefeito do DF eram competentes para requisitar a admissão de “enfermos
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desprotegidas da sociedade”, internados no HNA, reuniam duas condições
vistas como essencialmente definidoras de sua periculosidade: além de pobres
ou miseráveis, eram loucos – muitos até criminosos ou delinqüentes.
Colocando em risco a segurança e a tranqüilidade públicas, eram maciçamente
conduzidos ao hospício pelas mãos da polícia. Os resultados dos exames de
alienação realizados pelo serviço médico-legal da polícia apresentam-se como
importante índice para se avaliar a proporção de indigentes encaminhados
ao HNA. Entre 1907 e 1916 realizaram-se mais de 10 mil internações e
reinternações nessa instituição de indivíduos diagnosticados pelos médicos-
legistas da polícia como alienados.249

As considerações formuladas pelo Senador Moraes Barros, anteriormente
mencionadas, suscitam uma segunda questão que remete a outro aspecto
importante da lei de 1903. Trata-se da discussão em torno da legalidade/
arbitrariedade da reclusão de indivíduos nos hospícios, que explicita algumas
das intrincadas dimensões do confronto entre o poder judiciário e o poder
psiquiátrico na disputa pela ascendência sobre as decisões acerca dos
procedimentos que deveriam ser adotados na avaliação do estado mental de
indivíduos suspeitos de alienação. Assim como as histórias do fazendeiro F.
(Bahia) e do Comendador Carvalho (Rio de Janeiro), narradas no segundo
capítulo, o caso de Ernestina Ribeiro de Azevedo apresenta-se como mais
um exemplo bastante ilustrativo relacionado a isso.

     indigentes” no HNA, os delegados de polícia, o diretor-geral da Assistência a Psicopatas, os
diretores dos Hospitais, os diretores das colônias e os encarregados dos ambulatórios e
serviços abertos (Art. 143, decreto no 17.805, de 23/05/1927).

249 Chegou-se a essa estimativa mediante os dados contidos nas estatísticas dos trabalhos
efetuados pelo serviço médico-legal da polícia relativas ao segundo e terceiro trimestres de
1907, ao primeiro e terceiro trimestres de 1908, aos segundo, terceiro e quarto trimestres
de 1909, aos primeiro e segundo trimestres de 1910 e aos terceiro e quarto trimestres de
1911, publicadas no Boletim Policial (cf. Boletim Policial, 1907, nos 4 e 8; 1908, nos 12 e 6;
1909, nos 3 e 6; 1910, nos 9, 12 e 3; 1911, nos 15 ao 20). Procurou-se preencher algumas
lacunas por meio dos dados relativos às internações de indigentes no HNA, pela polícia,
fornecidos na seção ‘notícias policiais’, do mesmo periódico (cf. Boletim Policial, 1908,
nos 7 e 8; 1909, nos 10 e 11; 1910, nos 7 e 8; 1912, nos 1 ao 9; 1913, nos 1 ao 12; 1914, nos 1
ao 12; 1915, nos 1 ao 12; 1916, nos 1 ao 12). Vejam-se, também, os dados levantados por
Bretas (1997) em livros de registro de ocorrências (1909 a 1927), que indicam uma
atuação policial extremamente limitada no que se refere ao recolhimento de pessoas suspeitas
de insanidade, que se confrontam com os números altamente expressivos (relativos ao
período 1907 a 1918) registrados no Anuário Estatístico da Polícia da Capital Federal.
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Ernestina, brasileira, 28 anos, casada, “mãe de família”, era natural da
cidade de Campos, estado do Rio. Em 7 de março de 1897 foi recolhida ao
HNA “a requerimento de seu marido, Sebastião de Vasconcelos Azevedo,... a
pretexto de precisar de observações sobre seu estado mental”.250 Antes disso,
segundo suas próprias declarações, Ernestina havia sido internada no Sanatório
de Barbacena a conselho dos Drs. Teixeira Brandão e Cipriano de Freitas, que
declararam estar ela sofrendo de crise nervosa e anemia profunda “motivadas
por contrariedades domésticas”. A reclusão no HNA foi acompanhada de
dois fatos que, como visto no segundo capítulo, eram bastante corriqueiros
em episódios semelhantes. Ernestina foi enganada por seu marido que,
afirmando a intenção de conduzi-la a uma pensão, levara-a para o hospício.
Percebendo o que estava acontecendo, Ernestina reagiu, tentando fugir, mas
“...apesar da resistência que opôs se viu agarrada por quatro internos e
conduzida à força para um quarto, tendo nesta ocasião as roupas rasgadas tal
a violência que empregaram contra ela...”. Talvez por suas origens sociais –
sendo filha de um Visconde, provavelmente pertencia a uma das famílias
tradicionais da cidade de Campos –, Ernestina conseguiria constituir advogado
para solicitar, por meio de um pedido de habeas corpus, que ela fosse colocada
em liberdade, livrando-a da “influência do meio em que se acha”, pela qual
poderia “realmente enlouquecer”. Na petição dirigida ao Juiz do Tribunal
Civil e Criminal em 22 de abril de 1897, o advogado Carlos Augusto de
Carvalho alegava que a paciente estava “em condições de perfeita integridade
mental e, quando não o estivesse, só por autoridade da justiça poderia ser
privada de sua liberdade no caso de ser incompatível com a segurança pública”.

De acordo com as informações e esclarecimentos prestados pelo Dr. Márcio
Nery, médico do HNA, na carta dirigida ao Juiz do Tribunal Civil e Criminal
em 23 de abril de 1897, Ernestina fora admitida e mantida naquela
instituição nos termos dos artigos 87 e 91 do Regulamento da Assistência
Médico-Legal a Alienados então vigente,251 onde não se achava interdicta –

250 Processo Ernestina Ribeiro de Azevedo; habeas corpus no 2.954, caixa 7.624, maço 926,
galeria A, 1897, AN. Agradeço a Rachel Soihet por ter me chamado a atenção para a
importância desse processo na análise que desenvolvo neste livro, dando-me todas as
informações necessárias para que eu pudesse localizá-lo no AN. As próximas citações foram
extraídas dessa fonte.

251 Os artigos tratam respectivamente da possibilidade de prorrogação do prazo de observação
de pacientes admitidos provisoriamente, fixado a princípio em 15 dias, podendo ser estendido,
“a juízo do médico em chefe”; e das autoridades competentes para requerer a admissão de
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o que só poderia ser decretado pelo juiz competente –, nem matriculada,
mas apenas “em observação como todas as pessoas que são remetidas para o
Hospício a fim de se verificar a sua sanidade ou não sanidade mental”. A
legitimidade da reclusão da paciente estaria ainda assegurada, segundo o
Dr. Márcio Nery, pelo fato de ser ela portadora de um “vício hereditário
assaz carregado”, o que representava um forte indício de alienação. Além
disso, tal suspeita encontrava-se avalizada pela “... opinião de médicos
proeminentes que a observaram e trataram antes de sua internação no
Hospício, podendo, entre outros, indicar os diretores do Sanatório de
Barbacena, um dos quais é distinto especialista em moléstias mentais”.
Entretanto, o facultativo clínico do HNA, Dr. Francisco Cláudio de Sá
Ferreira, não parecia tão seguro, declarando que até 23 de abril não observou
qualquer sinal que possibilitasse uma avaliação precisa, quer favorável, quer
desfavorável, do estado mental de Ernestina.252

Ao caráter incerto e ambíguo da posição assumida pelo médico
contrapunham-se as declarações firmes e convictas de Josephina Quirina,
enfermeira do HNA, segundo as quais, em sua convivência contínua com a
paciente, nunca observou qualquer sinal de “desarranjo de suas faculdades
mentais”. Ao contrário, Ernestina havia se revelado “uma senhora muito
inteligente” e de “bom gênio”, parecendo-lhe, portanto, ser ela uma “pessoa
de perfeita integridade mental e moral”. Ao final de seu depoimento, a
enfermeira pronunciaria uma frase de profundo efeito: “... que deixaria o
seu lugar de inspetora se a paciente viesse a ser declarada louca”. Na avaliação
do juiz Dr. Affonso de Miranda, a reclusão e a permanência de Ernestina no
Hospício “contra a sua vontade” eram suficientes para configurar o
“constrangimento na sua liberdade...”. O fato de sua internação ter sido
realizada por requerimento do marido, conforme as prescrições baixadas
pelo decreto 2.467, apenas isentava os funcionários do HNA de qualquer
responsabilidade, não representando prova capaz de legalizar o
constrangimento de Ernestina. A ilegalidade desse constrangimento estaria

      enfermos no HNA, entre as quais está a do cônjuge (cf. Arts. 87 e 91 do decreto no 2.467, de
19/02/1897).

252 O Dr. Sá Ferreira solicita a prorrogação de 30 dias no prazo de observação de Ernestina e seu
substituto, Dr. Lúcio de Almeida, pede mais 15 dias. Segundo o depoimento do Dr. Francisco
Cláudio de Sá Ferreira, ele não leu o atestado médico anexo ao requerimento de admissão da
paciente “porque é costume não lerem tais atestados para não prevenirem o juízo...”.
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comprovada não apenas pelos depoimentos do Dr. Sá Ferreira e de Josephina
Quirina, mas também pelo fato “de ter sido a reclusão levada a efeito pelo
marido da paciente, que com ela vivia em desarmonia conjugal, e que para
esse fim teve de surpreender-lhe a boa fé...”.253 Assim, o juiz Affonso de
Miranda concede a ordem de habeas corpus – confirmada em maio de 1897
por acórdão dado pelo Conselho do Tribunal Civil e Criminal –, livrando
Ernestina de um destino do qual tornava-se, para muitos homens e mulheres,
cada vez mais difícil escapar –, às vezes até mesmo independentemente do
fato de pertencerem a setores sociais mais privilegiados.

O caso de Ernestina serviria para exacerbar as divergências em torno de
quais seriam as melhores medidas que deveriam nortear as internações, as-
segurando-se o direito à liberdade individual dos cidadãos. Nesse sentido,
o advogado de Ernestina, Dr. Carlos de Carvalho, enviaria ao governo, ain-
da em 1897, uma representação contra o regulamento da Assistência a Ali-
enados então em vigor, na qual sugeria que as internações de indivíduos em
casas de alienados deveriam ser solicitadas pela autoridade judicial, após a
realização de um exame médico, não podendo ser mantidos reclusos nesses
estabelecimentos por mais de 24 horas “aqueles que se tiver verificado não
serem doentes mentais ou portadores de desequilíbrio perigoso a si própri-
os ou à sociedade”, sob pena de se incorrer no “crime de cárcere privado”
(Brandão, 1897:109-135).254 Tais sugestões seriam objeto de severas críti-
cas de Teixeira Brandão, que não apenas considerava o prazo de 24 horas
como absolutamente insuficiente para se diagnosticar a presença ou a au-
sência de doença mental, como também questionava a competência do juiz

253 Parece que Ernestina estava disposta a se divorciar do marido, o que, no entender do próprio
juiz, teria sido um aspecto decisivo para que ele solicitasse a internação da esposa no Hospício.
A reclusão de Anna de A. L. V. na Casa de Saúde Dr. Eiras em 1882 e depois no Hospício de
alienados anexo ao hospital de S. João Baptista em Niterói e no HP II, em 1883, também
parece relacionada a conflitos com o marido, envolvendo a separação do casal. Em uma de suas
cartas ela declara: “Querem então separação? Pois eu não quero visto estar nos meus
direitos ...” (BARROS, A. L. de. Diagnóstico e Tratamento da Loucura em Dupla Forma. Rio de
Janeiro: Tip. de G. Leuzinger e Filhos, 1883:68). Apesar de ter recebido refinada educação, em
suas crises de loucura, Anna proferia insultos e palavrões contra os que a cercavam e, ao que
parece, não conseguiria livrar-se da reclusão no hospício. Sobre a internação de mulheres no
hospício pelos maridos como uma das formas de exercício do poder masculino, vejam-se, por
exemplo, os trabalhos de CUNHA (1986, 1989) e de SOIHET (1989).

254 Trata-se do regulamento aprovado pelo decreto no 2.467, de 19/02/1897.
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para distinguir loucos de não-loucos, já que essa era uma questão puramen-
te científica e, portanto, exclusivamente médica (Brandão, 1897:137-151).255

Para Teixeira Brandão, a intervenção judicial poderia ocorrer apenas quando
houvesse diagnósticos discordantes. A concessão de habeas corpus à Ernestina
poderia suscitar conseqüências funestas, colocando em risco as garantias
que deveriam ser asseguradas à sociedade contra os atentados praticados por
alienados. A existência de possíveis internações arbitrárias – que, na avalia-
ção do eminente psiquiatra, seriam muito mais freqüentes nos estabeleci-
mentos privados de alienação do que nos públicos – não poderia justificar a
“proliferação de loucos nas ruas” e nem que, “a pretexto de seqüestração
ilegal”, ficasse o alienado “exposto à libertinagem, à concupiscência e à co-
biça de terceiros”. Reeditavam-se, assim, os mesmos argumentos utilizados
nos textos médicos da década de 30 do século XIX: internar os loucos nos
hospícios significava proteger a sociedade, a paz, a tranqüilidade e a moral
públicas, mas representava, sobretudo, um benefício para o próprio louco.

No ano seguinte, as repercussões em torno do caso de Ernestina ainda se
fariam presentes nos debates sobre a reforma da assistência a alienados que
ocupariam várias sessões do Senado, servindo, por exemplo, para reforçar os
argumentos utilizados pelo Senador Leite e Oiticica na defesa da legitimida-
de da concessão de habeas corpus a alienados internados em instituições asila-
res, contestada, como já visto, por Teixeira Brandão. Para esse Senador, a de-
terminação segundo a qual todos os indivíduos que, reconhecidos como do-
entes mentais, perturbassem a ordem, atentassem contra a própria vida ou a
de outro, ou ofendessem a moral pública, deveriam ser recolhidos a um esta-
belecimento para alienados – expressa, como observado, nos primeiros regu-
lamentos republicanos e ratificada no projeto aprovado pela Câmara dos De-
putados em junho de 1897 e na lei de 1903 – representava a “revogação das
leis civis para esses desgraçados que perdem a razão”,256 não porque fosse

255 Como visto no segundo capítulo, depois de eleito deputado, Teixeira Brandão continuaria
assumindo uma postura radicalmente contrária à concessão de habeas corpus a indivíduos
internados em estabelecimentos para alienados. A nova posição ocupada no meio político
parece ter sido decisiva para que suas idéias, encontrando adesões entre deputados e jornalistas,
acabassem contribuindo para comprometer algumas vitórias de juízes e advogados que
defendiam a legalidade da concessão de habeas corpus a indivíduos suspeitos de alienação,
como ocorreu no caso do Comendador José Alves Ribeiro de Carvalho (1906).

256 Anais do Senado, 1898, sessão de 14/10/1898, p.107.
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ilegítimo seqüestrá-los, mas porque o hospício mais se assemelhava a uma
casa de detenção ou a uma prisão do que a um hospital. Internados somen-
te quando assumissem comportamentos perigosos, os loucos não eram con-
siderados doentes, mas sim criminosos ou delinqüentes, não eram tratados,
mas apenas aprisionados.

Preste-se atenção agora para o que Teixeira Brandão disse com relação a
isso. Para o psiquiatra, o seqüestro de qualquer alienado é um direito da
autoridade pública, “não obstante todas as garantias da liberdade individual
consagradas”. Seja porque como loucos constituem ameaça real ou potencial
à ordem e à moral públicas – “a ciência não considera louco algum inofensivo” –,
seja porque como doentes não são responsáveis pelos delitos que cometam
ou possam vir a cometer, todos os alienados devem ser seqüestrados antes
mesmo de manifestarem comportamentos explicitamente perigosos e em
tempo de serem tratados e curados (Brandão, 1897).257 No que se relaciona
a esse aspecto, parece haver uma convergência entre as idéias do alienista e
as do Senador, já que reivindicavam, em suma, que fosse assegurado ao
louco o direito de ser tratado como doente. Mas se para Teixeira Brandão tal
direito seria garantido por uma legislação específica e pela internação em
asilos públicos como o HNA, para Oiticica esse estabelecimento,
apresentando elevados índices de mortalidade, revelava-se completamente
incapaz de fornecer aos indivíduos aí internados um tratamento adequado.
Além disso, controladas exclusivamente pela polícia – responsável pelo maior
número das admissões no hospício – e pelos médicos, sem obedecer a
qualquer formalidade, as internações eram, segundo Oiticica, completamente
arbitrárias.258 Contudo, não devemos nos iludir com o tom democrático
que parece reconhecer o direito de cidadania aos alienados, direito do qual
continuavam excluídos, desde que o diagnóstico do médico-legista ou do
psiquiatra fosse ratificado pela autoridade do juiz. Vislumbra-se, pois, os
claros contornos do terreno no qual se desenrolam as controvérsias: qual
seria o discurso competente para legalizar o seqüestro, estabelecer a verdade

257 As mesmas idéias encontram-se expressas no Parecer da Comissão de Instrução e Saúde Pública
da Câmara dos Deputados – da qual Teixeira Brandão era relator – acerca das providências
necessárias para a reorganização da Assistência a Alienados de 31/08/1903 (cf. Anais da Câmara
dos Deputados, 1903, vol. VII, sessão de 23/11/1903, p.805-806). Posição inteiramente contrária
à assumida por Raimundo Teixeira Mendes, como já visto no segundo capítulo.

258 Anais do Senado, 1898, sessão de 14/10/1898, p.105.



269

da alienação, legitimando a condição de não-cidadãos desses indivíduos? As
divergências não ultrapassariam as fronteiras de um terreno que parecia
consensual: o seqüestro dos verdadeiros doentes mentais e sua reclusão em
estabelecimentos especiais era perfeitamente legítima, já que, incapazes e
perigosos, estes não poderiam estar incluídos na categoria dos cidadãos aos
quais os princípios do liberalismo asseguravam o direito à liberdade.259 É
preciso enfatizar, entretanto, que tais confrontos revelam uma complexidade
que iria muito além da dicotomia psiquiatras versus juristas.

As tramas narradas no segundo capítulo ilustram as múltiplas possibilidades
de associações e alianças entre médicos, psiquiatras, advogados e juízes no que
concerne ao controle da loucura, transformada em doença mental. No entanto,
observa-se que por trás desse confronto existem infinitas teias de disputas que
assumem as mais variadas dimensões, entre as quais destaca-se, por exemplo,
aquela na qual se opõem freqüentemente psiquiatras e médicos-generalistas.260

Os debates travados em outubro de 1898 no Senado, em torno da questão da

259 Lembre-se que de acordo com os próprios fundamentos do liberalismo de fins do século
XVIII, inscritos no universo dos instintos e da irracionalidade – e, portanto, bem próximos
das fronteiras da animalidade –, os pobres e as mulheres, assim como os loucos, seriam
legitimamente excluídos da sociedade política: “Seres incapazes de se sobreporem aos
imperativos da natureza, a eles fica vedado o acesso ao domínio da palavra, ao campo das
convenções que racionalizam a convivência entre os homens, tornando possível a própria
sociedade civilizada” (BRESCIANI, 1992:76). No mesmo sentido vejam-se, por exemplo, as
considerações de PERROT (1988) e de CASTEL (1978).

260 Nas discussões sobre a assistência a alienados que ocuparam algumas sessões da ANM em
outubro de 1898, as divergências explicitadas pelos participantes parecem circunscritas a
uma oposição desse tipo. Estranhando a insistência com que Teixeira Brandão “recusa à
Academia a competência para discutir a questão propriamente de legislação para o serviço de
assistência a alienados”, Carlos Seidl lembra que a Sociedade de Jurisprudência Médica e
Antropológica (presidida por Teixeira Brandão) não só discutiu o assunto como também
aprovou um parecer condenando o substitutivo do Senado (cf. Anais da Academia de Medicina,
1899, op. cit., p.132-133). Outra dimensão do mesmo conflito pode ser observada na
proposta do Senador Leite e Oiticica para que o serviço de assistência aos alienados, afeto à
2a seção da Diretoria do Interior (cf. decreto no 1.160, de 06/12/1892) passasse “para a
diretoria de saúde pública, porque o louco é um doente” (Anais do Senado, 1898, sessão de
15/10/1898, p.123). Tratava-se, portanto, de submeter o especialista responsável por aquele
serviço à autoridade de médicos-generalistas. Apesar dessas propostas não terem sido efetivadas,
a história do cotidiano do HNA e das Colônias de alienados registra alguns incidentes
marcados por conflitos entre psiquiatras e médicos da saúde pública (cf. Ofícios relativos à
Assistência a Alienados de 25 e 28/05/1906 e de 07, 13, 16 e 18/06/1906, AN). No contexto
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assistência aos alienados, se desenrolaram em uma arena marcada por grandes
divergências e pequenas disputas em torno de estratégias e poderes, mas também
por algumas ilhas de consenso que sempre apontavam para a necessidade de
identificar e controlar os “inimigos” da ordem estabelecida que colocavam em
risco as suas mais variadas dimensões – social, política, moral, econômica etc. A
posição assumida por Leite e Oiticica contaria com o apoio de outros senadores
– como Lopes Trovão e Gomes de Castro – e, pelo menos de início, sairia
vitoriosa, já que o Senado não aprovaria as reformas solicitadas por Teixeira
Brandão com o aval de Prudente de Moraes.

O princípio geral segundo o qual o seqüestro dos alienados considerados
perigosos não constituía um atentado ao direito à liberdade, assegurado pela
Constituição a todos os cidadãos, seria mantido não apenas pela lei de 1903,
mas por toda a legislação subseqüente, relativa à Assistência a Alienados, pelo
menos até fins dos anos 20 do século XX. Vale registrar que entre as indicações,
aprovadas por unanimidade na Conferência Judiciária-Policial de 1917, incluía-
se a redigida pelo Ministro Pedro Lessa com base na tese defendida por Antônio
Ferreira de Souza Pitanga acerca dos limites da atuação da autoridade pública
(tutelar ou repressora) na vida social dos loucos: “A internação administrativa
dos loucos, reconhecidos como tais e privados de assistência natural, bem como dos
mendigos inquestionavelmente havidos como tais, não ofende a liberdade
individual, sendo feita em estabelecimentos próprios”.261 O significado da noção
de perigo fica bastante evidenciado por intermédio da associação mendigos/
loucos, remetendo, portanto, à idéia de uma ameaça identificada ao “não
trabalho”, à “imoralidade” etc.262

    dessa disputa, o Dr. Pedro Dias de Barros – que não era psiquiatra – substituiria Teixeira
Brandão na diretoria geral do serviço de Assistência a Alienados. Ocupando o cargo a partir
de 1899, o Dr. Pedro Dias de Barros seria demitido em 11/06/1902 em meio a uma crise,
marcada entre outros aspectos pelo questionamento de sua competência para exercer um
cargo que exigia, em termos legais e na opinião dos próprios psiquiatras e de alguns jornalistas,
uma especialização no campo da medicina mental (cf. ‘Hospício Nacional de Alienados’.
Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 2 e 13/02/1902; ‘O Hospício de Alienados’. Gazeta de
Notícias. Rio de Janeiro, 13 e 14/02/1902).

261 Anais da  Conferência Judiciária-Policial de 1917, convocada por Aurelino Leal. Rio de Janeiro,
Imprensa Nacional, 1918, vol. I, p.416.

262 Recorde, sobre isso, que o Código Penal de 1890 previa a pena de prisão-celular de 5 a 15 dias
para os indivíduos que, mesmo sendo incapazes para trabalhar, fossem surpreendidos pedindo
esmolas nos lugares onde existissem “hospícios e asilos para mendigos” (Art. 392).
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Quanto à disputa entre os poderes judiciário e psiquiátrico pela pree-
minência na legalização da reclusão, a lei de 1903 parece confirmar a supre-
macia do segundo, suscitando algumas críticas – como as formuladas pelo
médico-legista baiano Nina Rodrigues, ao lamentar que o legislador não
tenha se lembrado de exigir a intervenção de um juiz no ato do internamento
de qualquer alienado, de acordo com os princípios adotados em alguns
países do “mundo civilizado”.263 Embora fossem concedidas algumas bre-
chas para a fiscalização das autoridades judiciárias, o poder psiquiátrico
reinava quase absoluto quando se tratava de julgar a procedência do seqüestro,
provisório ou definitivo, dos indivíduos suspeitos de alienação mental. Nos
casos em que a ordem pública exigisse a internação de um alienado, o diretor
do estabelecimento, público ou particular, era obrigado apenas a “comuni-
car ao juiz competente a admissão do enfermo”, relatando-lhe “todo o ocor-
rido a respeito, instruindo o relatório com a observação médica que houver
sido feita” (Art. 1, decreto no 1.132, de 22/12/1903, grifo meu). As condi-
ções estabelecidas para que o “enfermo de alienação mental” pudesse ser
tratado em domicílio representam outro indício importante da intenção de
se ampliar as margens de atuação do controle psiquiátrico: “Se... a moléstia
mental exceder o período de dois meses, a pessoa que tenha à sua guarda o
enfermo comunicará o fato à autoridade competente, com todas as ocorrên-
cias relativas à moléstia e ao tratamento empregado” (Art. 3, decreto no

1.132, 22/12/1903).

Cabe ainda notar que a lei de 1903 assegurava a qualquer indivíduo
internado em estabelecimentos públicos ou particulares destinados a alie-

263 Cf. RODRIGUES, N. ‘A assistência médico-legal a alienados nos Estados brasileiros’. Brazil-
Médico. Rio de Janeiro, 08/02/1906, no 6, p.53 e segs. Nina Rodrigues defende que
cumpriria ao estado da Bahia criar legislação legislação própria sobre alienados. Entre os
princípios que deveriam basear tal legislação, incluía-se o seguinte: “Em caso algum... o
internamento pode ser feito sem autorização do juiz, a quem compete no lugar a proteção
legal dos incapazes, e sem a verificação médica do estado de alienação mental” (RODRIGUES,
1906:54). Segundo Juliano Moreira, o modo de pensar de Nina Rodrigues está
completamente em desacordo com as tendências modernas da psiquiatria...” (MOREIRA, J.
‘A lei federal de assistência a alienados e a crítica do professor Nina Rodrigues’. Brazil-
Médico. Rio de Janeiro, 22/06/1907, no 24, p.231. Por trás da divergência entre o legista
e o psiquiatra existem muitos outros conflitos que remetem, por exemplo, à oposição
entre diferentes correntes disseminadas no próprio âmbito da medicina mental, às
disputas entre saberes-poderes pautados em bases regionais distintas etc.
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nados, ou em domicílio, solicitar a sua liberdade, reclamando “por si ou por
pessoa interessada, novo exame de sanidade”, ou denunciando “a falta dessa
formalidade” (Art. 5, decreto no 1.132, de 22/12/1903). A retirada de
pessoas internadas em quaisquer estabelecimentos para alienados não pode-
ria ser recusada quando pedida por quem requereu a reclusão, salvo nos
casos de “perigo eminente para a ordem pública ou para o próprio enfermo”
(Art. 6, decreto no 1.132, de 22/12/1903). Parece, pois, que a obtenção da
liberdade, além de colocada irremediavelmente sob a dependência da avali-
ação de um especialista, era mais viável para os indivíduos internados como
contribuintes, por meio de requerimento – do ascendente ou descendente,
do cônjuge, do tutor ou curador, do chefe de corporação religiosa ou de
beneficência – ou por requisição da autoridade competente – nos casos
em que o enfermo fosse oficial ou praça do Exército, Armada, Brigada
Policial ou Corpo de Bombeiros (Arts. 99 e 100, decreto no 5.125, de
01/02/1904). As saídas a pedido só seriam autorizadas

... mediante requerimento da pessoa que solicitou a admissão ou, em falta desta, do curador
ou dos parentes do alienado, nos casos em que provem ser-lhes possível o tratamento do
enfermo em domicílio, e daí não resultar dano a terceiros, nem ao próprio alienado. (Art.
134, decreto no 5.125, 01/02/1904, grifo meu)

A ascendência do psiquiatra na tutela dos indivíduos suspeitos ou
diagnosticados como doentes mentais tenderia, pois, a ser mais efetiva e
absoluta quando se tratava dos indigentes que se distinguiam na classificação
do universo asilar como uma categoria constituída por aqueles que, não tendo
recursos econômicos para arcar com as despesas da internação nem vínculos
institucionais, eram conduzidos ao hospício pela polícia sempre que fossem
identificados como uma ameaça real ou potencial à ordem e à moral
públicas.264 Inseridos no patamar mais baixo da hierarquia do mundo asilar,
caberia a esses indivíduos o menor quinhão dos direitos que teriam sido

264 O projeto apresentado pelo médico Álvaro de Lacerda ao Senado em 1898 – que incorporava
muitas das sugestões do Senador Leite e Oiticica – assegurava a ascendência do poder
judiciário sobre a autoridade médica e policial nas decisões relativas ao destino que deveria
ser dado aos indivíduos suspeitos ou diagnosticados como doentes mentais. Entretanto, o
grau de intervenção do poder judiciário variaria de acordo com as origens sociais destes
indivíduos: “O Poder Judiciário só intervirá para promover o exame médico legal e a interdição,
nomeando curador, se o doente tiver bens ou recursos para tratamento, fazendo removê-lo
para os asilos públicos, se for indigente” (Art. 2 do projeto do Dr. Álvaro de Lacerda. Anais
do Senado, 1898, sessão de 15/10/1898, p.125).
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assegurados aos alienados pela lei de 1903. Além das discriminações quanto
às acomodações, à alimentação e às visitas,265 os enfermos indigentes (ou seus
familiares) eram legalmente privados do pleno direito sobre os seus próprios
corpos (ou sobre os corpos de seus filhos, maridos, esposas, pais etc.), o que,
como visto no segundo capítulo, não escaparia à sensibilidade aguçada de
Lima Barreto, constituindo-se objeto de suas mais angustiadas apreensões.

O decreto no 508 de junho de 1890 já estabelecia que os cadáveres dos
indigentes deveriam ser obrigatoriamente autopsiados pelos médicos externos
do HNA, ao contrário dos cadáveres dos pensionistas, que só seriam
submetidos à autópsia “com o prévio consentimento das famílias” (Arts. 19
e 75, decreto no 508, de 21/06/1890; e Art. 176, decreto no 17.805, de
23/05/1927). Criado oficialmente pelas primeiras reformas republicanas
com o intuito de promover a interação entre as reflexões teóricas produzidas
no ambiente acadêmico e a prática asilar, o Pavilhão de Observação era
destinado exclusivamente aos indigentes, transformados em verdadeiras
cobaias humanas:

O pavilhão de observação, que funcionará sob a imediata direção do lente de clínica
psiquiátrica e de moléstias nervosas da FMRJ é destinado à mesma clínica e a receber os
indigentes suspeitos de alienação mental, os quais ali permanecerão e terão o necessário
tratamento até último e definitivo exame médico-legal.266

265 Tais discriminações manter-se-iam praticamente inalteradas pelo menos até princípios dos
anos 1930. Com relação às visitas, por exemplo, enquanto os indigentes só poderiam ser
visitados ordinariamente no primeiro domingo de cada mês (e extraordinariamente com
licença do diretor), os pensionistas poderiam receber “seus parentes, curadores ou
correspondentes, duas vezes por semana, às 2a e 6a feiras, das 9 às 11 horas do dia, quando a
isso se não opuser, a bem do tratamento, o médico a quem estiverem confiados” (Art. 107,
decreto no 3.244, de 29/03/1899; e Art. 175, decreto no 17.805, de 23/05/1927). Observe-
se, contudo, que em ambos os casos, embora as margens das concessões ao poder familiar
variem de acordo com a condição social do paciente, o controle da autoridade psiquiátrica
é plenamente assegurado.

266 Art. 50, decreto no 5.125, de 01/02/1904. Criado em 1892, tendo começado a funcionar
efetivamente dois anos depois, o pavilhão de admissão passaria a integrar, em 1911, o
Instituto de Neuropatologia (cf. Art. 45, decreto no 8.834, de 11/07/1911), sendo
transformado, em 1927, no Instituto de Psicopatologia ou Instituto Teixeira Brandão –
composto de vários pavilhões: Magnan, Meynert, Torres Homem, Teixeira Brandão e Henrique
Roxo –, sem deixar de manter a sua finalidade original: “... servirá para admissão de indivíduos
suspeitos de perturbação mental enviados pela polícia e que hajam de ser recolhidos à
Assistência a Psicopatas” (Art. 57, decreto no 17.805, de 23/05/1927).
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Até a última reforma do período da Primeira República parecem ter
vigorado as disposições baixadas pelo decreto no 3.244 de março de 1899,
proibindo que fossem mantidos no pavilhão de observação “sob qualquer
pretexto, ainda mesmo o das conveniências do ensino clínico, alienados já
matriculados, ou que devam sê-lo, por terminado o prazo de exame” (Art. 73,
decreto no 3.244. de 29/03/1899). Nota-se, contudo, que o regulamento
do serviço da clínica psiquiátrica e de moléstias nervosas da FMRJ, aprovado
em 1901, incluía entre suas disposições a permissão de serem requisitados
ao diretor do hospício pelo lente da referida cadeira, “... os doentes remetidos
pelas autoridades civis e já matriculados naquele estabelecimento: 1o, quando
entre os enfermos do pavilhão não houver tipos clínicos que despertem
interesse científico...; 2o, quando houver mister de demonstrar as analogias
sintomáticas em tipos clínicos diversos ou as dessemelhanças, dependentes
de condições individuais em tipos da mesma espécie nosológica” (Art. 6,
decreto no 3.965, de 23/03/1901). O regulamento para a execução dos
serviços da Assistência a Psicopatas no Distrito Federal, aprovado pelo decreto
no 17.805, de 23 de maio de 1927, marcaria mais um tento a favor dos
psiquiatras e contra os “indivíduos suspeitos de perturbação mental enviados
pela polícia”, admitidos nos pavilhões do Instituto Teixeira Brandão, ao
estabelecer que : “Em casos excepcionais e no interesse do ensino, poderá
ser o paciente conservado na clínica, levando-se somente o caso ao
conhecimento do diretor geral, para as exigências de estatística” (Art. 57).

Essa dimensão da relação entre o psiquiatra e os indivíduos internados
no hospício não seria percebida e questionada apenas por Lima Barreto. Em
muitas outras falas e silêncios é possível apreender a mesma consciência e a
mesma reação, embora para os especialistas eles sejam apenas mais uma das
inúmeras provas da manifestação de distúrbios mentais, meticulosamente
anotadas nas fichas de observação. Em sua tese sobre a influência do tipo
social na alienação mental, defendida na FMRJ em 1922, E. de F. Sampaio,
por exemplo, refere-se às dificuldades para se apurar com precisão a profissão
e o grau de instrução de pacientes internados em estabelecimentos para
alienados. Muitos deles, tendo várias entradas no hospício, forneciam
informações contraditórias,

... sem que se pudesse, por defeito originário da própria doença, apurar a veracidade do
que afirmavam.
O doente M. C. V., branco, português, de 35 anos de idade, alcoolista crônico, é um
exemplo do que acabamos de afirmar. Num período de 12 anos, deu entrada 52 vezes na
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Seção Pinel, do Hospital Nacional de Alienados, declarando as seguintes profissões: mecâ-
nico, padeiro, caldeireiro, trabalhador braçal, ferreiro, pintor, torneiro, enfermeiro, cocheiro
e... sacristão. (Sampaio, 1922:12, grifos meus)

Outros, manifestando “a idéia premeditada de enganar o médico”, fin-
giam ser mudos, negavam conhecimentos que possuíam, faziam-se passar
pelo que não eram ou simplesmente recusavam-se a responder às perguntas.267

Por meio de uma análise bastante sensível, Carrara (1989:80) nos mostra
que Custódio Alves Serrão, acusado de ter assassinado o Comendador
Belarmino Brasiliense Pessoa de Melo, diagnosticado como “louco
hereditário” e enviado ao HNA em maio de 1896, representa um importante
exemplo nesse sentido. Submetido a um exame de sanidade mental realizado
por médicos do Gabinete de Medicina Legal da Polícia, Custódio veria “nos
instrumentos de medição ‘aparelhos elétricos de suplício’”. Além disso, diante
do “... inquérito que procurava vasculhar sua vida sem o seu consentimento
e com olhos tão comprometidos, ... não só reagia com violência e perspicácia
como antepunha uma barreira de questões tão óbvias quanto embaraçosas.
Assim, por exemplo, em resposta a uma das perguntas sobre o seu passado,
ele indagava ao médico: ‘Mas, doutor, o senhor conta tudo de sua vida?’”.

Comportamentos como o assumido por Custódio Serrão, mais ou menos
explícitos, mais ou menos violentos, aparecem com certa freqüência nas
fichas de observação dos pacientes reclusos no Manicômio Judiciário.
Anastácio Rodrigues Torres, português, branco, trabalhador, acusado de ter
incendiado a casa onde residia, foi preso e, depois de tentar queimar as
próprias vestes, conduzido para o Manicômio Judiciário em março de 1920.
De acordo com a avaliação do Dr. Heitor Carrilho, algumas “frases soltas”
de Anastácio expressavam “idéias curiosas”, “idéias persecutórias” e “idéias de
humanidade”. Numa ocasião, olhando para o livro de observação no qual o
psiquiatra fazia anotações, o paciente teria dito: “este livro é o livro da minha
condenação”. Este, como outros exemplos registrados nesse mesmo livro,
serviriam para evidenciar que Anastácio sofria de “psicose maníaco-

267 Um deles, internado na Seção Calmeil do HNA, “exímio poliglota” fez-se passar por analfabeto
durante dois dias; outro fingiu ser surdo-mudo; outro ainda dizia ser engenheiro civil quando
havia sido, de fato, funcionário da secretaria da Escola Politécnica. Para driblar estas
dificuldades o médico lançava mão de certas estratégias pouco éticas, conseguindo algumas
vezes conquistar a confiança do paciente e obter a verdade “com a promessa de uma breve
alta” ou com a “dádiva de um simples maço de cigarros” (SAMPAIO, 1922:13-14).
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depressiva”.268 Moisés Correa de Lima, 48 anos, brasileiro, branco, sargen-
to do exército, acusado de tentar matar sua ex-mulher e o enteado, foi con-
duzido ao Manicômio Judiciário em janeiro de 1923, recebendo aí o diag-
nóstico de sífilis cerebral. Pouco mais de um ano antes, Moisés estivera
internado no HNA, de onde saiu “por insistência própria e de pessoas de
sua família, contra a vontade de seu médico assistente e do diretor do
Hospital...”.269 Segundo as informações registradas na ficha de observação
do MJRJ, durante sua estadia no HNA, Moisés “não se submetia à disciplina
da casa e sempre se manteve aborrecido com os seus companheiros, com os
empregados e até mesmo com os médicos”. Além disso, sempre se recusava
a “tomar medicamento, principalmente injeções, dizendo que aquilo para
ele, um homem são, de nada valeria”.

Como já observado em outras partes deste livro, as reflexões intelectuais
desenvolvidas por indivíduos suspeitos de alienação (ou diagnosticados como
doentes mentais) eram vistas, em geral, como estranhas e absurdas e, dessa
maneira, consideradas pelos psiquiatras e legistas como provas de distúrbios
mentais. Muitas vezes, tomando como objeto a própria loucura, tais reflexões,
pautadas sobre noções distintas das compartilhadas pela maioria dos
especialistas, manifestavam, implícita ou explicitamente, o questionamento
do saber alienista. Exemplo bastante significativo sobre isso é o de M. L. R.,
branco, 45 anos presumíveis, casado, brasileiro, internado no HNA em
outubro de 1894. Sua inteligência, senso lógico e coerência de idéias,
reconhecidos pelos próprios psiquiatras que o examinaram, teriam
proliferado, contudo, num “espírito inculto”, não sendo, portanto, capazes
de livrá-lo do rótulo de “delirante semântico” com o qual M. L. R. seria
inscrito no universo dos múltiplos “tipos paranóicos”.

Dá interpretações estranhas às coisas, medita-as longamente, chegando a conclusões que se
fixam em seu espírito. Explica a formação do mundo pela corrente elétrica circular, que
ele se esforça em vão por tornar compreensível.
As moléstias, atribui a extravagantes e inacessíveis razões etiológicas; nega a loucura, como
doença. (Fernandes, 1898:236, grifo do autor)

268 Ficha de observação de Anastácio Rodrigues Torres, Livro de observações dos pacientes
internados no Manicômio Judiciário, no 2, 1920.

269 Ficha de observação de Moisés Correa de Lima, Livro de observações dos pacientes internados
no Manicômio Judiciário, no 3, 1923. Note-se que o psiquiatra do MJRJ faz questão de livrar
os companheiros do HNA da responsabilidade pela saída de Moisés desse estabelecimento
poucos meses antes de ele tentar matar a ex-esposa e o enteado.
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Embora muito sucintas, as referências às concepções expressas por M.
L. R. fazem lembrar a história de um certo moleiro chamado Domenico
Scandella – conhecido por Menocchio – que viveu nas colinas do Friuli, na
Itália, no século XVI, o qual também explicava as origens do mundo de
modo muito estranho, aparecendo por isso aos olhos dos inquisidores como
herege, terminando por ser condenado à morte (Ginzburg, 1987).
Pertencentes a universos culturais inteiramente distintos, é evidente que as
diferenças entre as concepções de Menocchio e as de M. L. R. são abismais.
Mas talvez seja possível pensar numa certa proximidade entre os dois
personagens. Como no caso de Menocchio, é provável que as reflexões de
M. L. R. tenham sido construídas tomando-se por base uma leitura
específica, informada por sua própria inserção sociocultural, das idéias
difundidas por meio das descobertas científicas da época. Além disso, ambos
compartilham de destinos equivalentes, cujas diferenças marcam as profundas
rupturas entre tempos muito distantes: M. L. R. não seria julgado herege,
mas “delirante semântico”; não seria condenado à morte pela inquisição,
mas aprisionado para o resto da vida, no “cemitério dos vivos”, pela psiquiatria.

J. A. M., 61 anos, branco, brasileiro, casado, lavrador, deu entrada na
seção Pinel do HNA em 23 de fevereiro de 1918, por manifestar delírios
religiosos. Conhecido como Marmelada, trabalhava na cozinha, tornando-
se muito popular no Hospício. De modo bastante peculiar, J. A. M.
expressava uma concepção da loucura nitidamente marcada pelas idéias
veiculadas pela medicina mental, definindo-a como “uma manifestação de
um sentimento ou infelicidade de um ser em que se manifesta uma
enfermidade”, dividida em cinco partes: “1a ultricismo ou abuso da cópula;
2a sentimento por efeito de desonra de família; 3a por excesso de estudar; 4a

por efeito de prejuízos em negócios; 5a por um desastre de pessoa de família”
(apud Moura, 1923:44-45). Trata-se, pois, de um exemplo importante
que evidencia o caráter ativo da postura assumida pelo paciente,
transformando-se, muitas vezes, em “parceiro subordinado” do alienista na
construção da doença mental (Cunha, 1986).

Mas as formas de submissão alternavam-se constante e
contraditoriamente com manifestações de rebeldia. R. C. S., internado no
HNA durante quase três décadas com o diagnóstico de paranóia, era espírita
e, por isso, atribuía as suas crises de loucura à ação dos espíritos. Fazia
questão de sublinhar que detinha uma outra verdade da loucura diferente
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da imposta pela psiquiatria, denunciando a arbitrariedade do poder daque-

les que o diagnosticaram como louco:

Quando tive os primeiros acessos, enfim quando consenti que se me tomasse por maluco,
disse-me... cedo, não aos preceitos científicos que se invocam, mas a um processo de ‘Força
maior’.

Alguém que pode mais do que eu resolveu fazer-me maluco; não posso resistir, é forçoso
sujeitar-me. (apud Moura, 1923:36)

No desespero da consciência da desrazão, aprisionado nos labirintos do
hospício, R. C. S. equilibra-se numa corda bamba: consente e rejeita,
oscilando, entre a resistência e a sujeição.

Às vezes, porém, a rebeldia sobrepunha-se visivelmente à submissão. A
apreensão das dimensões reveladoras da profunda arbitrariedade do poder
do psiquiatra, por exemplo, poderia aparecer sob a forma de versos como os
compostos por Asaverus – internado no Asilo de São João de Deus, na
Bahia, com o diagnóstico de paranóia –, sob o título ‘O bardo no asilo de
loucos’, publicado nos Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, em 1908:

O aspecto tristonho deste grande edifício
Inspira a todos o tédio e o pavor,
E fazem compungir o coração bondoso
As cenas que causam verdadeiro horror.
(...)
Foi porém cruel o desengano
Pois os invejosos malfeitores,
Combinaram sem respeito às leis
Fazê-lo passar por dissabores.
Perseguida a família vilmente
Tacharam-no de louco e de malvado,
E depois de tudo lhe roubarem
Retê-lo no asilo encarcerado.
E assim permanecerá o pobre Bardo
Esperando que a cruel morte
Seja o alívio de seus padecimentos
E o fim funesto de sua triste sorte. (apud Moura, 1923:65-66)270

A descrição do hospício como um “grande edifício”, situado na fronteira
entre a vida e a morte, onde se desenrolam cenas de “verdadeiro horror”,

270 No mesmo sentido, vejam-se as imagens do Hospício do Juquery utilizadas por internos da
instituição entre 1901 e 1926, recolhidas por CUNHA (1986:13 e 103).
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inspirando tédio e pavor, lembra muito a imagem do cemitério dos vivos
construída por Lima Barreto. Em seus versos, Asaverus questiona o diagnóstico
e a internação no hospício pautados, no seu entender, sobre avaliações
errôneas, injustiças e perseguições, exprimindo revoltas e ressentimentos
muito comuns entre os indivíduos que compartilharam da mesma sorte e
do mesmo destino do “pobre bardo” que, no entanto, eram invariavelmente
vistas pelo saber psiquiátrico apenas como provas da doença mental.

Sobre isso, vale mencionar que os “litigantes” tornar-se-iam personagens
que, sob o diagnóstico de loucura moral, engrossariam com relativa freqüência
a população dos estabelecimentos destinados a alienados. Para o Dr. Álvaro
Fernandes,

A verdade é que na loucura dos querelantes, demandistas, chicanistas... há um delírio
de base muita vez (sic) alucinatória, e interpretações delirantes, que dão ao louco a
convicção profunda do direito que ele defende. (...)
(...) São em geral muito altruístas, querem proteger os fracos, queixam-se das injustiças e
perseguições, que por isso lhes movem as autoridades iníquas. Seriam capazes de armar
revoluções pela defesa legítima dos oprimidos.
Nos asilos é constante a sua luta. (Fernandes, 1898:230, grifos do autor)

 É importante enfatizar que nessa categoria de doentes mentais poderiam
ser facilmente incluídos os líderes ou os militantes de movimentos políticos
e sociais de contestação à ordem estabelecida. No que diz respeito a esse
aspecto, o mesmo Dr. Fernandes faria questão de frisar que o “... tipo de
louco moral no momento presente é o anarquista, que corresponde a um
estado definitivo da loucura, nascendo da luta social, da desarmonia entre o
capital e o trabalho” (Fernandes, 1898:200).

Entre os casos citados pelo autor em sua tese sobre a loucura moral
figura, por exemplo, o de J. de M., branco, 53 anos, português, comerciante,
internado no HNA em 29 de setembro de 1896. Definindo-se como
republicano e filantropo,

... dá vivas ao presidente da República, morras aos médicos e enfermeiros, questiona por
qualquer coisa, reclama verbalmente e por escrito às mais altas autoridades, contra injustiças
recebidas.
Pretende libertar todos os alienados, convida-os à rebelião, prometendo dirigir as manobras.
(...)
Intromete-se a cada passo no serviço dos empregados, quer mandar, objeta-lhes grosseiramente,
protesta em nome de direitos ofendidos, agride-os: São todos, para ele, gatunos e assassinos.
(apud Fernandes, 1898:234-235)
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A. M. de A., branco, brasileiro, 60 anos, casado, tipógrafo, internado
na mesma instituição em 1885, reclamava de tudo – da comida, dos vizinhos,
dos empregados –, revelando, no entender do especialista que o examinou,
um perfil bastante próximo ao de J. de M. – ambos designados em suas
observações clínicas como “litigantes” –, podendo, contudo, assumir atitudes
mais ostensivas (e, portanto, mais perigosas) de rebeldia, já que era sujeito
a “acessos de fúria indomável”, chegando mesmo, certa vez, a armar uma
verdadeira “barricada dentro do quarto” (Fernandes, 1898:236).

As atitudes de questionamento e de revolta eram expressas,
freqüentemente, como já foi visto, nas reações contra o ato da internação e
serviriam para fundamentar a luta travada por muitos indivíduos para saírem
das instituições asilares para alienados onde se encontravam reclusos. Casos
como os de Ernestina (Rio de Janeiro, 1897), de F. (Salvador, 1902) e do
Comendador Carvalho (Rio de Janeiro, 1906), já mencionados, parecem ter
sido bastante comuns. Em princípios de 1904, o Cônsul  Carlos Fraenrel
envia um documento ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores queixando-
se de não ter sido cumprida a ordem de sua libertação do HNA. Solicitado
a prestar esclarecimentos sobre a denúncia, o diretor do estabelecimento,
Dr. Juliano Moreira, afirma que o doente não poderia receber alta porque era
um demente paralítico. Apesar de a insistência de Carlos Fraenrel, enviando
outra carta ao Ministro em que ratificava as denúncias contidas na primeira,
o processo foi arquivado, acatando-se a autoridade do eminente psiquiatra.271

Entretanto, para os indivíduos cuja posição social não lhes assegurava o
acesso a advogados, juízes, ministros ou à imprensa o recurso mais
comumente empregado para reivindicar e pressionar pela saída do hospício
eram as cartas ou bilhetes enviados aos diretores ou médicos dos
estabelecimentos que, em geral, eram anexados nos prontuários dos autores,
servindo apenas como evidência do diagnóstico previamente estabelecido.

271  Cf. Cartas enviadas pelo Cônsul Carlos Fraenrel, em 23/01/1904 e em 28/01/1904, ao Ministro
da Justiça e Negócios Interiores; Ofício enviado pelo diretor do HNA, Juliano Moreira, ao
Ministro da Justiça e Negócios Interiores em 27/01/1904. Os jornais costumavam publicar
breves notícias sobre casos semelhantes. Em 17/01/1920, de acordo com nota publicada no
Jornal do Brasil sob o título ‘Louco ou perseguido?’, Ernani Cruz, conseguindo fugir da Casa de
Saúde Dr. Eiras, procurou o 1o Delegado Auxiliar para acusar seus parentes de conservá-lo
preso naquele estabelecimento como louco com o objetivo de prejudicá-lo: “Parecia realmente
tratar-se de um louco; em todo caso, a referida autoridade mandou proceder às sindicâncias, a
fim de apurar o que de verdade existe nas declarações de Ernani Cruz”.
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É o caso, por exemplo, do bilhete escrito por C. R., 26 anos, branca, solteira,
doméstica, brasileira:

Saúde: Ilmo. Sr. Dr.
Peço-lhe de ter a bondade de me dizer quanto tempo preciso estar aqui, para ficar boa.
Eu já estou aqui há 8 meses.
Dei entrada neste Hospício no dia 1o de Abril do corrente.
Dr. Sirvio peço-lhe de me ver se eu poderia arranjar um pequeno trabalho, para eu pouder
ganhar alguma coisa.
Sem mais espero ser atendida.
Sou sua criada – C... R. (apud Moura, 1923:39-40)

Apesar do tom otimista da catamnésia – na qual afirma-se que a paciente
“se mostra calma, raciocina otimamente, não tem idéias extravagantes” –, o
diagnóstico de paralisia geral indicaria, provavelmente, uma longa (ou
definitiva) permanência no hospício. Anexo à sua ficha de observação, o
bilhete de C. R. seria utilizado por S. B. A. de Moura em sua tese sobre as
manifestações artísticas dos alienados. A análise do autor limitar-se-ia,
contudo, a sublinhar os erros de grafia contidos no bilhete, estabelecendo,
claramente, uma associação entre ignorância e alienação mental, adotando,
assim, uma crença que, como já se viu em outro capítulo, era bastante
corrente nos meios psiquiátricos da época.

A EXPERIÊNCIA REPUBLICANA DA RECLUSÃO

Por mais que os psiquiatras tenham efetivamente consolidado sua
autoridade e ampliado os limites de atuação com base nas reformas
implementadas pelas primeiras administrações republicanas, o hospício real
continuava, ainda, muito distante do hospício sonhado. Ao se folhear alguns
dos relatórios dos diretores do Serviço de Assistência Médico-Legal a
Alienados, de Teixeira Brandão a Juliano Moreira, causa logo enfado o rosário
de lamentações, justificativas e reivindicações que se repetem
monotonamente, reeditando em boa parte não apenas as expectativas dos
médicos da década de 30 do século XIX, mas também as reclamações que
se tornaram cada vez mais evidentes e enfáticas nos relatórios dos diretores
do serviço clínico do HP II, sobretudo nas décadas de 70 e 80 desse mesmo
século. O espaço destinado aos alienados, constituído pelo HNA e pelas
Colônias da Ilha do Governador, deixara de ser uma obra de caridade,
passando a figurar entre as instituições de assistência diretamente controladas
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pelos poderes públicos. Mas a mudança não seria suficiente para assegurar
a plena eficácia desses estabelecimentos para medicalizar a loucura.

Em resumo, o hospício e as colônias não cumpriam adequadamente o
papel de tratar a doença mental – seja para recuperar os curáveis, seja para
promover a melhora dos crônicos ou incuráveis, seja, ainda, para isolar, de
forma segura, os alienados considerados extremamente perigosos para si
próprios, para os seus companheiros de infortúnio e para a sociedade de um
modo geral – e nem mesmo de contribuir para os avanços do conhecimento
no campo da psiquiatria. Por quê? Para além da adesão a diferentes credos
difundidos no âmbito da medicina mental, para além das disputas por
cargos e prestígio, enfim, para além das questiúnculas que suscitavam
constantes rixas entre médicos-generalistas e psiquiatras, entre legistas e
psiquiatras e entre os próprios especialistas, havia certo consenso em torno
das duas razões básicas que explicariam a ineficiência estrutural e os fracassos
cotidianos do HNA e das colônias de São Bento e Conde de Mesquita.

A primeira era a superlotação. O aumento extremamente significativo
do número de internações era considerado, como anteriormente foi visto,
pelo primeiro diretor da Assistência Médico-Legal aos Alienados, Dr. Teixeira
Brandão, como uma prova da maior eficácia do asilo republicano. Entretanto,
o edifício do hospício que há muito revelava-se insuficiente para assegurar
as acomodações necessárias ao crescente número de internações durante o
período monárquico, tornar-se-ia completamente inadequado ao aumento
vertiginoso das internações a partir do início da década de 90 do século
XIX. O número excessivo de indivíduos internados no hospício acabava por
transformá-lo em um espaço de misturas, onde não havia separações entre
os diferentes tipos e estágios das doenças mentais, nem entre crianças e
adultos; ricos, pobres e miseráveis; curáveis e crônicos. A precariedade das
condições de higiene, a transmissão de doenças contagiosas – responsáveis
pelos índices relativamente altos de mortalidade –, a ineficácia dos meios
terapêuticos e de controle adotados – transformando curáveis em incuráveis,
viabilizando fugas, agressões e suicídios – comprometiam o desempenho
das próprias atribuições básicas dos estabelecimentos públicos destinados a
acolher, observar e tratar os indivíduos suspeitos ou diagnosticados como
doentes mentais. Além disso, o número insuficiente e a baixa remuneração
de médicos e enfermeiros, bem como a falta de qualificação dos últimos
eram apontados como aspectos agravantes dos problemas decorrentes da
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superlotação e como a segunda causa responsável pelo descrédito do HNA
e das Colônias da Ilha do Governador. Assim, a especialização do espaço
asilar e a qualificação dos profissionais do serviço de assistência aos alienados
do Distrito Federal figurariam entre as principais medidas reivindicadas
com a finalidade de assegurar, por um lado, a eficiência dos meios terapêuticos
e de controle empregados no hospício e nas colônias e, por outro, que essas
instituições cumprissem, plena e satisfatoriamente, o papel de laboratórios
de observação, contribuindo de modo mais efetivo para o progresso do
conhecimento no campo da medicina mental.

Há que se deter na questão da especialização.272 O primeiro alvo nesse
sentido é o próprio espaço interno do hospício, cujas subdivisões deveriam
ser ampliadas e sofisticadas. No começo de 1902 a acusação de desvio de
verbas que recaiu sobre o almoxarife do HNA, Oscar Adolpho da Costa
Braga, foi o estopim para uma série de denúncias sobre a precariedade das
condições de funcionamento da instituição, publicadas em alguns jornais
cariocas. Um dos aspectos enfatizados por um jornalista do Jornal do
Commercio num artigo em que narra a visita feita ao HNA em 30 de janeiro
de 1902, seria, justamente, o convívio indiscriminado entre crianças e adultos
e entre pensionistas e indigentes.273 Em resposta às acusações, o diretor do
HNA, Pedro Dias Carneiro, argumentava que se “crianças loucas andam
juntamente com os adultos”, isso ocorria porque não havia no hospício “um
pavilhão separado para elas...”.274 Quanto à promiscuidade entre pacientes

272 As propostas de sofisticação da especialização do espaço asilar encontram-se profundamente
inspiradas, segundo AMARANTE (1982:103), na nosografia das doenças mentais elaborada por
Kraepelin. Sobre o assunto veja-se também a análise de PORTOCARRERO (1980).

273 Cf. ‘Hospício Nacional de Alienados’. Jornal do Commercio, 02/02/1902, Gazetilha. O
jornalista conseguiu uma licença do Ministro da Justiça, Dr. Sabino Barroso, para visitar o
HNA, mas o Dr. Dias Carneiro, diretor do estabelecimento, pediu que essa fosse adiada para
o dia seguinte, o que suscitaria o seguinte comentário do jornalista: “Os jornalistas, que, no
exercício de sua profissão, desejam percorrer o Hospício, são, ao que parece, ali considerados
sempre uns importunos (sic) com os quais é preciso ter toda cautela... . (...) Parece que havia
muita coisa a remendar e ainda mais a encobrir...”. Com base nas denúncias de irregularidades
no HNA, publicadas na imprensa carioca, o Dr. Sabino Barroso faria uma minuciosa visita de
inspeção naquela instituição em meados de fevereiro.

274 ‘Ponderações dirigidas ao Ministro da Justiça pelo Diretor do HNA, Dr. Pedro Dias Carneiro,
em 25/02/1902’, documentos relativos ao HNA, AN. A este documento encontram-se
anexados quatro artigos publicados no Jornal do Commercio (de 02 e 13/02/1902) e na
Gazeta de Notícias (de 13 e 14/02/1902), com o título ‘Hospício Nacional de Alienados’.
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de origens sociais distintas, esta sempre teria existido no hospício, sendo mes-
mo inevitável dada a “ausência de pátios internos arborizados e ajardinados,
onde os doentes pudessem passar algumas horas de recreio”. A única solução
seria colocá-los no jardim da frente, expondo-os “às vistas de todos, às chufas
da garotagem (sic)”, o que seria trair uma das principais justificativas que,
como se viu, serviria para legitimar a reclusão dos loucos nos hospícios. O
diretor do HNA assegurava, contudo, que os “doentes apanhados pela polícia
na via pública” não se misturavam com os pensionistas, pois para os primeiros
havia “pátios completamente separados”.275

Coincidência ou não, em meados de junho do mesmo ano, o Dr. Antô-
nio Dias de Barros substituiria o Dr. Pedro Dias Carneiro, cuja própria
capacidade profissional para dirigir o serviço de assistência aos alienados
foi questionada por ocasião das acusações contra o almoxarife do HNA. O
novo diretor ver-se-ia, contudo, às voltas com os mesmos problemas
enfrentados pelo seu antecessor. Em dezembro de 1902, o Ministro da
Justiça, Dr. J. J. Seabra, nomeia uma comissão para proceder a inquérito
sobre as condições da assistência aos alienados no HNA. Em um ofício
enviado ao referido ministro em 27 de dezembro de 1902, a comissão –
composta por Silva Araújo, Salles Guerra, Carlos Fernandes Eiras e Antônio
Maria Teixeira – afirma que:

... em uma de suas visitas ao Hospício, observou, com triste surpresa, crianças e adultos,
alguns destes em completo estado de nudez, na mais revoltante promiscuidade.
Este ajuntamento vergonhoso não é só ofensivo da moral, mas prejudicial também ao

     Os artigos da Gazeta de Notícias, apesar de utilizarem um tom mais moderado, ratificam as
principais denúncias contidas nos artigos do Jornal do Commercio. Desde Teixeira Brandão,
sublinhava-se a necessidade de se construir “pavilhões especiais destinados aos doentes
pensionistas e aos menores” (BRANDÃO, J. C. T. Relatório da Assistência Médico-Legal de Alienados
ao Ministro de Justiça, 1894). O próprio Dias Carneiro denunciava em seus relatórios referentes
aos anos de 1900 e 1901 os efeitos “funestos” que poderiam ser desencadeados pela
“convivência de menores alienados com enfermos adultos”, incluindo entre os melhoramentos
solicitados a construção de “um Pavilhão ou seção isolada para colocação de menores”
(cf. CARNEIRO, P. D. Relatório do diretor do HNA ao Ministro da Justiça, 1901 e 1902).

275 Cf. ‘Ponderações...’, op. cit. Ao que parece, a mistura entre pensionistas e indigentes tenderia
a agravar-se nos próximos anos. Em janeiro de 1907, o administrador do HNA afirmava que
o serviço da seção Calmeil havia melhorado bastante com a remoção para as Colônias da Ilha
do Governador, em 1906, de “não pequeno número de enfermos indigentes, de baixa esfera,
que sobremodo promoviam a promiscuidade entre os pensionistas” (apud ARAÚJO, D. L. da
S. Relatório do diretor interino do HNA enviado ao Min. da Justiça em 21/02/1907).
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tratamento dos pequenos infelizes, cujo estado mental, muito poderia melhorar, se em outro

meio recebessem cuidados adequados.276

Diante da gravidade da situação, a comissão sugere o aproveitamento
do pavilhão anexo à lavanderia, quase completamente abandonado, para
acomodar as 21 crianças do sexo masculino que se achavam em piores
condições. Com base nessas denúncias, o Ministro da Justiça recomenda
que fossem tomadas medidas que viabilizassem a execução das “obras precisas
para que cessasse, quanto antes, tal promiscuidade” e ordena ao diretor do
HNA que fossem imediatamente fornecidas roupas aos alienados enfermos
(Aviso no 1.514, de 30/12/1902). Antônio Dias de Barros reconhece que a
convivência de “entes imitadores por sua própria natureza com adultos de
educação e moral das mais diversas” é profundamente “perniciosa”, mas
lembra que tal situação vinha sendo há muito denunciada pelos próprios
diretores e médicos do estabelecimento sem que, contudo, fossem obtidos
os recursos necessários para resolver a questão.277

Em fevereiro do ano seguinte, uma das dependências do HNA já estava
sendo adaptada para acolher as crianças do sexo masculino. Dois anos depois,
sob a inspiração das idéias propagadas por especialistas famosos como Itard,
Séguin e Bourneville, o HNA já possuía um pavilhão exclusivamente
destinado a acolher as crianças alienadas. Composto por duas grandes salas,
uma para meninos e a outra para meninas, por uma escola e por um jardim,
o Pavilhão Bourneville teria representado, segundo Olavo Bilac, a ruptura
definitiva com a situação anteriormente vivenciada pelas crianças internadas
no HNA, asiladas numa sala “sem ensino, como animais malfazejos ou

276 Ofício da Comissão de inquérito nomeada pelo Ministro da Justiça sobre a promiscuidade entre
adultos e crianças no Hospício Nacional de 27/12/1902, documentos relativos à Assistência a
Alienados, 1902, AN.

277 Cf. Resposta de A. Dias de Barros ao aviso no 1.514 de 30/12/1902 baixado pelo Ministro da Justiça
e Negócios Interiores, J. J. Seabra, enviada a 07/01/1903, documentos relativos à Assistência a
Alienados, 1902, AN. O Dr. Antônio Dias de Barros anexa à sua carta as declarações dos
Drs. S. Chagas Leite – médico da seção Calmeil (destinada aos pensionistas do sexo masculino)
– e Lúcio de Oliveira – encarregado da seção Morel (destinada às pensionistas do sexo
feminino) –, nas quais ambos negam a existência, em suas seções, de doentes adultos nus em
promiscuidade com crianças (cf. Declaração dirigida ao Dr. A. Dias de Barros, Diretor do HNA,
pelo Dr. S. Chagas Leite, em 01/01/1903). Sobre as disputas entre a diretoria do HNA e a
comissão de inquérito vejam-se a Solicitação dirigida à Comissão de sindicância, em 31/12/1902
e a Resposta da Comissão à solicitação do Diretor do HNA em 31/12/1902.
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repulsivos”.278 No Pavilhão Bourneville recebiam tratamento e educação,
cujos métodos pautavam-se no processo de Séguin, modificado e aperfeiçoado
por Bourneville, tornando-se “úteis a si mesmas”, aprendendo a comer, a
segurar a colher, a levá-la à boca, a ler; e as meninas tinham aulas de costura.
Entretanto, pouco tempo depois, a necessidade de reformar e ampliar o
Pavilhão Bourneville tornar-se-ia uma reivindicação constante nos relatórios
de Juliano Moreira e de seus substitutos temporários. Em janeiro de 1907,
o administrador do HNA sublinhava os efeitos da superpopulação do
pavilhão destinado às crianças que dormiam “pelo chão, em colchões, por
falta de espaço para a colocação de camas”.279 Em 1908, o Pavilhão
Bourneville teve uma de suas alas ampliada, mas, segundo Juliano Moreira,
embora importante, a reforma não foi suficiente, pois o crescente número
de crianças internadas tornava indispensável o alargamento da outra ala do
pavilhão. O psiquiatra ressaltava, contudo, que já não bastava melhorar e
ampliar as instalações do HNA destinadas a recolher os menores alienados,
sugerindo “... a criação de um instituto especial para assistir cientificamente
a todos os menores deficientes do Distrito Federal”.280 Nos anos seguintes,
continuaria a bater na mesma tecla. Em 1924, manifestava-se otimista quanto
às perspectivas de ver atendidas suas velhas reivindicações diante da postura
assumida pelo Ministério da Justiça com a criação do juizado de menores.281

Mas, logo depois, o diretor do Serviço de Assistência a Alienados do Distrito
Federal seria novamente tomado pelo pessimismo, insistindo na necessidade
de ampliação do pavilhão Bourneville e na idéia de que:

Se o Estado fundar um instituto ou uma colônia de atrasados, certamente atenderá a uma
necessidade premente do país, que tem o dever de prepará-los para que se tornem ao menos
úteis a eles mesmos. E, com educá-los, evitamos que se tornem perniciosos à sociedade, pois,
evidentemente, são eles quando ineducados que fornecem um grande contingente ao
exercício do crime.282

278 BILAC, O. ‘Uma visita à seção das crianças no Hospício Nacional’. Kosmos. Rio de Janeiro,
fevereiro de 1905.

279 Apud ARAÚJO, D. L. da S. Relatório do diretor interino do HNA enviado ao Min. da Justiça, em
31/01/1907.

280 MOREIRA, J. Relatório do diretor do HNA enviado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em
15/02/1909.

281 Idem. Relatório do diretor do HNA enviado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em
março de 1924.

282 Idem. Relatório do diretor do HNA enviado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em março
de 1925. Juliano Moreira sugere a criação de um ou mais pavilhões anexos às Colônias de
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O exemplo das medidas efetivamente tomadas e das reivindicações pro-
postas em relação às crianças e aos adolescentes internados no HNA ilustra
a trajetória das reformas que confeririam (ou tentariam conferir) um novo
perfil à instituição durante a gestão de Juliano Moreira.283 O conjunto
arquitetônico construído no Império, considerado completamente
inadequado aos objetivos que deveria atender,284 sofreria uma série de
modificações a fim de ampliar e sofisticar as divisões e subdivisões do espaço
interior do mundo asilar. Em meados dos anos 20 do século passado, a
distribuição da população internada naquele estabelecimento obedecia
a critérios fundamentados não apenas nas diferenças relativas ao sexo e à
condição social, mas também na complexificação dos diferentes tipos e
manifestações da doença mental. Nessa época, além das seções Pinel, Esquirol,
Morel e Calmeil e do Instituto Teixeira Brandão – compreendendo os
pavilhões que constituíam a clínica psiquiátrica –, integravam o complexo
arquitetônico do HNA, o Pavilhão Bourneville para as crianças; os Pavilhões
Griesinger e Guislain para os epilépticos; os Pavilhões Sigaud e De-Simoni
para tuberculosos; o Pavilhão Márcio Néry para leprosos; os Pavilhões Jobim
e Francisco Castro destinados às doenças infecciosas intercorrentes; o
Ambulatório Afrânio Peixoto, onde era realizado o serviço de consulta a

     Jacarepaguá e do Engenho de Dentro destinados aos adolescentes do sexo masculino e
feminino, respectivamente: “Assim sendo, os pequenos imbecis e alguns idiotas perfectíveis
depois de um primeiro estágio no Pavilhão Bourneville, onde receberiam os primeiros
rudimentos de instrução e educação, atingida certa idade, seriam transferidos para as seções
das colônias que lhes fossem destinadas e onde não só manteriam o que tivessem adquirido
naquele, mas ainda teriam um grau mais avançado de treinamento profissional em oficinas e
em trabalhos de jardinagem e pequena horticultura de acordo com as aptidões de cada um”.
Tais propostas seriam incorporadas ao projeto de reorganização da assistência aos menores
anormais, discutido no Senado em 1926. Além disso, debateu-se também a criação do
Instituto Médico-Psicológico Infantil, anexo ao Juízo de Menores, com o fim de “realizar os
exames médicos e psicológicos em todos os menores apresentados em juízo...” (cf. Anais do
Senado, 1926, sessão de 16/08/1926, p.1-4).

283 Juliano Moreira foi diretor do Serviço de Assistência a Alienados e do HNA, de 1903 a 1931.
Para uma avaliação do significado da gestão deste psiquiatra veja-se, por exemplo, o trabalho
de PORTOCARRERO (1980).

284 Expressas, como visto, por alguns diretores do serviço clínico do HP II, as críticas relativas à
inadequação do edifício do hospício seriam reafirmadas durante o período republicano. Para
Pedro Dias Carneiro, diretor do HNA entre 1899 e 1902, lembrando uma prisão, o prédio do
hospício encontrava-se completamente dissociado do caráter médico da instituição (cf. CARNEIRO,
P. D. Relatório apresentado ao Ministro da Justiça pelo diretor do HNA em 17/03/1902).
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doentes externos; e a Seção Militar Nina Rodrigues, criada em dezembro
de 1922, na qual funcionava o serviço psiquiátrico para os militares.

Mas para que a crescente especialização da ocupação do interior do
Hospício se tornasse efetiva e eficaz era preciso criar outras instituições
especialmente destinadas a certos tipos ou estágios das doenças mentais,
assegurando-se, assim, que o estabelecimento central cumprisse a sua
função de hospital, destinado ao “tratamento não só de casos agudos ou
de fases de reativação de casos crônicos, mas ainda de velhos doentes
inadaptáveis ao regime de trabalho que nas colônias deve ter o seu devido
desenvolvimento”.285 Encaradas como a solução para todos os “vícios do
asilo tradicional”, na medida em que deveriam viabilizar “a modernização
institucional definitiva da maneira de tratar a doença mental”, conforme
observou Amarante (1982:43), as colônias Conde de Mesquita e São Bento
deveriam servir para desafogar o HNA do excessivo número de alienados
indigentes, crônicos ou incuráveis, que, não manifestando sintomas de
periculosidade, pudessem ser aproveitados em trabalhos agrícolas e nas
oficinas. No início do século XX, os psiquiatras do serviço de assistência
aos alienados começam a defender, insistentemente, a necessidade de se
ampliar as colônias da Ilha do Governador, destinadas exclusivamente a
pacientes do sexo masculino, bem como de se criar uma colônia nos
mesmos moldes para as alienadas, aliviando-se, desse modo, a superlotação
das seções Pinel e Esquirol do HNA. Reivindicações que seriam atendidas
com a criação da Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro, inaugurada
em agosto de 1911, e da Colônia de Jacarepaguá, para onde os alienados
internados nas colônias da Ilha do Governador seriam paulatinamente
transferidos a partir de 1921.

As novas instalações do HNA, inauguradas em princípios de 1905,
compreendiam, além do Pavilhão Bourneville para os menores alienados,
dois pavilhões destinados especialmente aos epilépticos. Mas, para Juliano
Moreira, a criação desses anexos não deveria produzir o “adiamento
indefinido” da criação de colônias especiais para os epilépticos “que, em

285 MOREIRA, J. Relatório do diretor do HNA enviado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores
em março de 1925. A partir da reforma do regulamento da Assistência a Alienados
de 1911, o Hospício Nacional de Alienados passa a designar-se Hospital Nacional de
Alienados (cf. dec. 8.834, de 11/07/1911). Entretanto, a primeira designação continuaria
sendo largamente empregada.
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realidade, são a solução mais altruísta para dar ao problema da assistência
dos comiciais”.286 O argumento em defesa da necessidade urgente de se
fundarem epilepticômios, não apenas na capital federal, mas em todo o
País, pautava-se na dedução de que o número de epilépticos “crescerá de dia
em dia”, fato cientificamente comprovado pela “freqüência com que eles são
observados nas clínicas, nas oficinas, nas fileiras do nosso Exército, a bordo
de nossos navios, nas prisões, nos manicômios e nas ruas de nossas capitais...”
(Moreira, 1905:170). Porém, mais importante, é que como os menores
alienados, “os epilépticos fornecem um vasto contingente à legião de
criminosos de todas as classes” (Moreira, 1905:167), cujas origens sociais
seriam, contudo, comuns. Para o eminente psiquiatra, o asilo-colônia deveria
ser exclusivamente reservado aos epilépticos pobres, pois os que desfrutavam
de “boas condições de fortuna” não eram perigosos e, portanto, não
necessitavam de assistência do Estado ou da beneficência particular. Apesar
de insistentes, os esforços de Juliano Moreira foram vãos: pelo menos até
fins da segunda década do século XX, a tão acalentada colônia agrícola para
epilépticos não seria criada.

Entre os pacientes que superlotavam as instalações do HNA,
comprometendo a eficácia da instituição como local de tratamento e de
controle da doença mental, figuravam, em primeiro lugar, os alcoólatras.
Em 1894, o Dr. Teixeira Brandão afirmava que, como nos anos precedentes,
a intoxicação alcoólica foi a principal causa determinante da alienação mental
e, conseqüentemente, das internações no HNA, e aproveitava a ocasião para

286 MOREIRA, J. ‘Assistência aos epilépticos. Colônias para eles’. Arquivos Brasileiros de Psiquiatria,
Neuriatria e Ciências Afins. Rio de Janeiro, 1905, Ano I, no 2, p.181. As próximas citações
foram extraídas desse texto. Note-se que, na opinião do diretor do Serviço de Assistência aos
Alienados, se o Estado não pudesse arcar isoladamente com o ônus da implantação das
colônias agrícolas para epilépticos que apelasse, então, “para a caridade particular, a qual por
certo não se recusará a dar seu óbulo para um fim tão altruísta” (p.180). Aliás, algumas das
reformas e ampliações das instalações do hospício e das colônias foram conseguidas por meio
desse recurso. Em 1920, por exemplo, o diretor da Colônia de Alienadas do Engenho de
Dentro, Dr. Gustavo Riedel, obteve “da filantropia de alguns capitalistas e outros amigos
seus a quantia avultada com que iniciou e quase concluiu o Ambulatório Rivadávia Corrêa”
(MOREIRA, J. Relatório apresentado pelo diretor do HNA ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores
em 31/03/1922, p.65). As obras realizadas num dos pavilhões do HNA destinados aos
epilépticos, o Guislain, em 1924, só foram possíveis graças à disposição do “filantrópico”
presidente da Fundação Gaffré-Guinle para financiá-las (cf. MOREIRA, J. Relatório do diretor
do HNA enviado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em março de 1925, p.109).
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reafirmar a conveniência da criação de asilos correcionais para onde pudessem
ser enviados os “alcoolistas de profissão” quando as manifestações de loucura
geradas pelo alcoolismo desaparecessem.287 Quase 30 anos mais tarde, Juliano
Moreira ainda constatava que, “... o alcoolismo conservou o primeiro lugar
entre as causas predominantes de novas internações do Hospício Nacional”.288

Além das medidas profiláticas relativas não mais apenas aos alcoólatras, mas
aos toxicômanos de modo geral que, durante toda a década de 20 do século
XX, seriam um dos alvos prioritários da atuação da Liga Brasileira de Higiene
Mental, era preciso criar um estabelecimento especial para a internação dos
intoxicados pelo álcool e substâncias venosas. A reforma do regulamento da
Assistência a Alienados de 1911 já previa a fundação de colônias para “ébrios
habituais” e epilépticos logo que fosse possível (cf. Art. 2 do decreto no 8.834,
de 11/07/1911). A determinação baixada pelo decreto no 4.294, de 6 de
junho de 1921, que estabelecia a criação no Distrito Federal de um
estabelecimento especial para alcoólatras e toxicômanos (Art. 6) seria,
finalmente, regulamentada dois meses depois: “Fica criado no Distrito
Federal, sob a denominação de – Sanatório para Toxicômanos – um
estabelecimento para ministrar tratamento médico e correcional, pelo
trabalho, aos intoxicados pelo álcool ou substâncias inebriantes ou
entorpecentes” (Art. 9, decreto no 14.969, de 03/09/1921), compreendendo
uma seção para internandos judiciários e outra para internandos voluntários.
Enquanto o Sanatório não tivesse prédio próprio, os intoxicados seriam
internados em seções distintas, criadas com essa finalidade nas Colônias de
Alienados então existentes.289

Apesar do caráter bastante limitado de seus efeitos práticos, é preciso
notar que tais medidas foram fruto das pressões exercidas por médicos e
psiquiatras, expressas não apenas em longas passagens dos relatórios da
Assistência Médico-Legal aos Alienados, mas também nas teses da Faculdade
de Medicina e em vários artigos publicados em periódicos médicos gerais e

287 BRANDÃO, J. C. T. Relatório da Assistência Médico-Legal de Alienados apresentado pelo Diretor
Geral ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em março de 1894. Mais de duas décadas
depois o psiquiatra defendia o mesmo ponto de vista (BRANDÃO, 1918).

288 MOREIRA, J. Relatório do diretor do HNA enviado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em
31/03/1922, p.66.

289 O decreto no 15.650, de 30/08/1922, autoriza a abertura de um crédito especial para a
construção, na Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro, de um pavilhão para os
toxicômanos do sexo feminino.
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especializados, nos quais identificando-se o alcoolismo como flagelo ou
gangrena social, propunham-se meios para conter o mal.290 Mas os médicos
não estavam sozinhos nessa luta, contando, efetivamente, com o apoio de
juristas famosos, de jornalistas combativos, enfim, de segmentos expressivos
oriundos da comunidade científica e intelectual do Rio de Janeiro. Em 1914,
por exemplo, Hermeto Lima, num estudo sobre o alcoolismo no Rio de Janeiro
afirmava que dos 8.328 alienados internados entre 1899 e 1909 no HNA,
2.007, mais de 24% deles, eram alcoólatras, sem contar os reincidentes: “esses
algarismos são avultadíssimos e seguramente aumentarão se o Governo não
cogitar na criação de uma colônia destinada exclusivamente aos alcoólatras,
ainda que não apresentem perturbações mentais” (Lima, 1914:53).291

Desde o início do século XX, o advogado Evaristo de Moraes que se
tornara famoso como defensor de réus acusados de crimes passionais, muitas
vezes alcoólatras como o poeta João Barreto (ver capítulo 2), empenhara-
se na luta pela criação de asilos especiais para os “bebedores”, tornando-se
um dos mais ardorosos defensores do projeto proposto pelo deputado
Mello Mattos em 1908 e, mais tarde, das propostas formuladas por Raul
Camargo com a finalidade de ampliar as possibilidades de interdição das
pessoas que manifestassem os mais variados tipos de doença mental: “Uma

290 A partir do fim dos anos 10 do século XX, a luta contra o alcoolismo transforma-se em uma
das bandeiras mais importantes dos psiquiatras que buscavam consolidar o seu poder mediante
a implantação de um projeto de prevenção da doença mental que, profundamente inspirado
nas idéias eugênicas, objetivava normatizar os comportamentos da população urbana por
meio da imposição de padrões higiênicos. Assim, várias sessões da Sociedade Brasileira de
Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins, bem como da Academia Nacional de Medicina,
seriam ocupadas por discussões e pela apresentação de trabalhos em torno da questão. Em
1923, a LBHM passaria a liderar o movimento, promovendo verdadeiras cruzadas
antialcoólicas através das Semanas Anti-Alcoólicas realizadas anualmente, de conferências
públicas, de artigos publicados em jornais diários etc., procurando, assim, atingir o conjunto
da sociedade. No decorrer da luta os alvos são ampliados, passando a compreender não
apenas o abuso do álcool, mas também o consumo de tóxicos como a cocaína, a morfina e a
heroína. As propostas de combate ao alcoolismo caracterizavam-se, de modo geral, pela
aliança entre medidas repressivas e profiláticas, tais como, por exemplo, a tributação elevada
das bebidas alcoólicas, a redução do número de tavernas e de estabelecimentos destinados à
venda de bebidas, a fundação de asilos-colônia para alcoólatras, a proteção da infância, as
palestras educativas nas escolas, nas fábricas etc.

291 Hermeto Lima era encarregado de uma das seções do Gabinete de Identificação da Polícia e
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade do Rio de Janeiro.
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das categorias visadas pelo Sr. Camargo é precisamente a dos bebedores
enfermos, alcoólatras crônicos, cuja absurda capacidade civil só serve para
perturbar a ordem social”.292 Esses asilos, “cujo regimen terá mais de
hospitalar do que de prisional”, colocariam um fim no “foco de infecção
moral” representado pelo alcoólatra, cujo gozo da “plena liberdade” e dos
direitos “que não sabe usar” provocava a disseminação do “flagelo ...,
espalhando o seu mau exemplo, transmitindo, mediante uniões lícitas e
ilícitas, a predisposição alcoólica a outras criaturas, influindo, assim, na
desordem do presente e na corrupção do futuro”.

A despeito da gigantesca campanha promovida por higienistas,
psiquiatras, juristas, entre outros, a criação de um estabelecimento
especialmente destinado aos alcoólatras permaneceria apenas uma intenção
ratificada, em termos legais, pelo regulamento da Assistência aos Psicopatas
do Distrito Federal aprovado em 1927. Tal serviço compunha-se, então, do
Instituto de Psicopatologia, do Hospício Nacional, do Manicômio Judiciário,
das Colônias do Engenho de Dentro e de Jacarepaguá e dos “asilos-colônias
para ébrios, epilépticos e atrasados mentais, que forem criados” (Art. 2,
decreto no 17.805 de 23/05/1927). Em fins de 1929, representando a
SBNPML na inauguração da Semana Anti-Alcoólica promovida pela LBHM,
Juliano Moreira insistia na urgência de serem criados Sanatórios-Colônia
para os alcoólicos: “a coluna do álcool ainda é a mais elevada entre os fatores
de produção dos distúrbios psíquicos”.293

Irmanados pelos efeitos funestos da degeneração, os menores alienados,
os epilépticos e os alcoólatras eram definidos pelo olhar do psiquiatra como
seres, que real ou potencialmente representavam um perigo social –
comprometendo o projeto de reconstrução do Brasil como uma “nação
saudável”. Os distúrbios mentais que apresentavam poderiam lançá-los
facilmente no mundo da delinqüência e do crime, no mundo daqueles que
entre todas as demais parcelas da população internada nos hospícios constituíam
a “ameaça mor” e, por isso, seriam o alvo privilegiado dos discursos em defesa

292 MORAES, E. de. ‘Os asilos especiais para bebedores’. O Jornal. Rio de Janeiro, 08/06/1920. As
próximas citações foram extraídas desse artigo. Veja-se a análise das propostas formuladas
por Raul Camargo – bem como de seus principais desdobramentos – desenvolvida no
terceiro capítulo do presente trabalho.

293 MOREIRA, J. ‘Reformatórios para alcoolistas’. Arquivos Brasileiros de Higiene Mental. Rio de
Janeiro, nov. 1929, no 2, p.62.
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da necessidade da criação de estabelecimentos especiais. O fato de os “aliena-
dos criminosos” e de os “condenados alienados”294 serem reconhecidos como
enfermos não justificava, segundo Teixeira Brandão, a internação em asilos
destinados a “alienados comuns”, pois “pela série de sintomas peculiares ao
estado mórbido são excessivamente perigosos”, podendo cometer violências,
ofender os sentimentos das famílias e dos outros pacientes internados (Brandão,
1897:85).295 Desse modo, os psiquiatras se viam diante de um grande impasse.
De um lado, cientificamente comprovada a doença mental por meio de
sofisticados exames periciais, eles não poderiam ser enviados ou mantidos em
prisões – afinal, como visto, era esse um dos grandes sustentáculos que
conferiam legitimidade humanista aos desígnios da psiquiatria. De outro, em
virtude de seu caráter criminoso e delinqüente, representavam um potencial
de violência e de perigo que não poderia ser contido pelo hospício, colocando
em risco a eficiência da instituição no cumprimento de uma de suas mais
importantes missões, ou seja, proteger a sociedade e os próprios doentes dos
perigos decorrentes das perturbações psíquicas – outro pilar essencial sobre o
qual se assentaria a legitimidade do saber e da prática psiquiátricos.

A resolução do impasse seria encontrada mediante uma fórmula
bastante simples que passaria a prevalecer, rapidamente, no âmbito da
medicina mental: os doentes mentais criminosos deveriam ser reclusos
em “hospícios-prisões”, isto é, nos manicômios judiciários.296 Conforme
observou Sérgio Carrara, as origens da primeira instituição desse gênero
no Brasil remontam ao fim do século XIX, encontrando-se intimamente
relacionada à história de um certo Custódio Alves Serrão, cujo palco seria
a cidade do Rio. Logicamente esse sentido da história se deve, em boa
medida, ao fato de que ela se desencadearia em meio ao contexto marcado

294 As expressões são largamente empregadas nos textos psiquiátricos da época. A primeira
designa aqueles que teriam cometido delitos ou crimes sob o impulso dos efeitos dos distúrbios
mentais; os segundos seriam os que, depois de presos, passariam a manifestar sintomas da
doença mental. Existem, contudo, controvérsias em torno da validade dessa diferenciação.

 295 Em 1886, Teixeira Brandão já defendia a necessidade de se criar um manicômio judiciário,
destinado à reclusão dos “indivíduos profundamente degenerados... que cometeram crimes
os mais atrozes” que não poderiam ser conservados nem no hospício, nem nas casas de
correção ou nas prisões (BRANDÃO, 1886:31-32).

296 Sobre o caráter ambivalente e ambíguo dos manicômios judiciários, caracterizados
fundamentalmente por serem “ao mesmo tempo um espaço prisional e asilar, penitenciário e
hospitalar”, veja-se a análise de CARRARA (1998).
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pela disseminação das perspectivas que visavam recuperar a eficiência e a
credibilidade do hospício por intermédio do aprimoramento da
especialização de seu espaço interior.

Na manhã de 28 de maio de 1896, alguns jornais noticiavam com
certo alarde que Custódio Serrão havia fugido do HNA tinha dois dias.
Depois de arrombar a porta do quarto-forte onde se encontrava preso, “sem
ser de modo algum embaraçado, atravessou as vastas galerias e salas e saiu ao
jardim, e galgou o muro e... tomou tranqüilamente o bonde da Praia
Vermelha, sem que despertasse suspeita nos outros passageiros”.297 Chegando
à casa onde estava sua irmã Irene, acalmou-a dizendo que queria apenas
tomar um banho e mudar de roupa. Na manhã seguinte, vestiu-se
elegantemente e em companhia de um soldado, cuja presença ele mesmo
havia solicitado, apresentou-se ao chefe de polícia pedindo a sua transferência
para a Casa de Detenção. Mas quem seria “o evadido do Hospício”, cuja
audácia e lucidez inspiraram os seguintes versos?:

Examiná-lo é preciso
Não é de louco o episódio;
Ele chama-se Custódio
Mas pode ter muito juízo.298

297 ‘Evasão do Hospício’. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 28/05/1896. Veja-se também a notícia
publicada n’O Paiz no mesmo dia, com o título ‘Loucura e sangue’. A narrativa da fuga é
praticamente idêntica à publicada no Jornal do Brasil, exceto quanto à referência a um outro
alienado, Elias, que teria fugido junto com Custódio. O incidente provocaria o recrudescimento
das denúncias contra o HNA e das acusações contra Teixeira Brandão divulgadas nos principais
jornais cariocas a partir do início de 1896. Vejam-se, por exemplo: JUSTUS. ‘Assistência
a Alienados’. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 8 e 10/01.1896; ‘Os negócios do Hospício de
alienados’. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 23, 27 e 31/01/1896 e 03/02/1896; ‘Abandono
dos Alienados’. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 29, 30 e 31/05/1896.

298 GAVROCHE. ‘O evadido do Hospício’. O Paiz. Rio de Janeiro, 30/05/1896. O episódio da fuga
de Custódio e de Elias incitaria Machado de Assis a formular uma das geniais controvérsias
acerca da sutileza das fronteiras entre a razão e a alienação: “Nem sempre é fácil distinguir,
neste fim de século, um alienado de um ajuizado; ao contrário, há destes que parecem
àqueles, e vice-versa. (...) Uma vez que se foge do hospício dos alienados... onde acharei
método para distinguir um louco de um homem de juízo? De ora avante, quando alguém vier
dizer-me as coisas mais simples do mundo... fico incerto se é pessoa que se governa, ou se
apenas está num daqueles intervalos lúcidos, que permitem ligar as pontas da demência às da
razão” (crônica publicada em A Semana, de 31/05/1896, em MACHADO DE ASSIS, Obra
Completa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1997, Vol. III, p.708-709).
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Tratava-se de Custódio Alves Serrão, acusado de ter assassinado seu
tutor, o Comendador Bellarmino Braziliense Pessoa de Mello, e de disparar
um tiro contra a criada da casa, Andronica, no dia 14 de abril de 1896.
Após cometer o crime, Custódio teria saído correndo “desvairadamente,
relatando o fato à primeira praça de polícia que encontrou, sendo
acompanhado por ela à Repartição Central da Polícia, onde confessou o que
acabava de praticar”.299 Submetido à avaliação dos Drs. Rego de Barros e
Paulo de Lacerda, legistas da polícia, estes concluem que Custódio era “um
louco hereditário, sofrendo da mania dos perseguidos-perseguidores”. Apesar
de as hesitações manifestadas pelos médicos que, perturbados pela “lucidez
do acusado... expunham suas dúvidas quanto a estarem diante de um louco
ou de um perverso criminoso” (Carrara, 1989:81), o diagnóstico conclusivo
pautar-se-ia sobre bases consideradas bastante sólidas pela ótica psiquiátrica:
sua mãe havia morrido em decorrência de fortes crises histéricas, seu irmão
havia sido internado no HNA e sua irmã era histérica; no período em que
residiu em Taubaté (SP) foi acusado de invadir “casas de famílias” armado e
de promover “desordens”.300 Além disso, Custódio confessa o crime “sem
revelar remorsos”, chegando mesmo a justificá-lo como forma de defender-
se das tentativas de Bellarmino a fim de provar que ele era louco, dando-lhe
o mesmo destino do irmão. Por fim, Custódio obstinava-se em demonstrar
que não era louco, preferindo a Casa de Detenção ao Hospício.301 Para o
delegado Vicente Saraiva de Carvalho Neiva, além das circunstâncias
mencionadas, “o fato último de sua evasão do hospício” eram “indícios
seguros de que o diagnóstico do exame de sanidade, habilmente feito pelos
ilustres médicos legistas que o firmaram, é verdadeiro...” (Jornal do Commercio,
01/06/1896).

Mesmo reconhecendo, a princípio, que Custódio era um alienado,
Teixeira Brandão manifestou-se contrário à sua permanência no Hospício
Nacional desde o incidente da fuga, alegando que “o estabelecimento
destinado a alienado comum não oferece a segurança necessária nem tão

299 ‘Relatório do 2o delegado auxiliar Dr. Vicente Neiva’. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro,
04/06/1896.

300 ‘Relatório do 2o delegado...’, op. cit.
301 Sobre o caráter paradoxal do ato de Custódio cometendo um crime supostamente para

impedir sua internação no hospício, que acabaria conduzindo-o justamente ao HNA, veja-
se a brilhante análise de CARRARA (1989:77-78).



296

pouco tem pessoal em número suficiente para asilar alienados perigosos,
alienados criminosos e condenados alienados”.302 Mas, em meados de 1896,
o Ministério Público decidiria pela irresponsabilidade do “agente criminoso”,
pedindo o arquivamento do processo e a reclusão definitiva de Custódio no
HNA. Seis meses depois, o diretor dessa instituição opunha-se “à permanência
de semelhante indivíduo no estabelecimento, sob o motivo de não ter ele,
após rigorosa observação, demonstrado perturbações mentais que revelassem
um demente, na acepção jurídica do termo”.303 Desse modo, o processo seria
reaberto e Custódio transferido para a Casa de Detenção, onde submetido a
um segundo laudo pericial concluiu-se que o “detento em questão não era um
louco”. Mesmo assim, Custódio seria absolvido pelo Tribunal do Júri, “sob o
fundamento único da sua privação de sentidos e de inteligência no ato de
cometer o delito” (Paiva, 1911:586). Estava criado um impasse, cujo desfecho
seria surpreendente. O juiz ordena a internação de Custódio no hospício,
pois, mesmo sendo irresponsável, ele representava “um perigo para a segurança
pública”. Entretanto, o diretor do estabelecimento recusa-se a recebê-lo.
Custódio é, então, colocado em liberdade: “Como era de prever..., vendo-se

302 ‘Ofício enviado pelo Dr. Teixeira Brandão ao Ministro do Interior sobre a questão da fuga
dos loucos criminosos em 27/05/1896’. Diário Oficial. Rio de Janeiro, 30/05/1896. Além dos
alienados criminosos e dos condenados alienados, os “alienados perigosos” também deviam
ser separados, por revelarem uma tendência constante à evasão, manifestando acessos de
violência, formas delirantes especiais, alucinações, enfim, “estados mórbidos que não perturbam
profundamente as funções silogísticas” e que permitem “raciocinar e combinar, ardilosamente,
projetos de vingança, postos em execução quando menos se espera” (BRANDÃO, 1897:86).
Lembre-se, contudo, que, como visto, segundo o próprio Teixeira Brandão, todos os alienados
eram perigosos. Em artigo publicado no Brazil-Médico, o Dr. Márcio Nery manifestava-se
contrário à criação de estabelecimentos especiais para loucos criminosos, pois “loucura e
crime são duas idéias que se repelem e que não devem ser proferidas por lábios de médicos
nem de juristas. Ou o indivíduo é louco ou criminoso; não se pode associar idéias antagônicas”
(NERY, M. ‘Loucos e criminosos’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro, 22/06/1896, no 24, p.216).
Em vez de edifícios destinados exclusivamente a loucos criminosos, deveriam ser construídos
“compartimentos sólidos e confortáveis, para receber os alienados, que por sua forma clínica
de desordem mental, se tornam de qualquer sorte perigosos” (p.216). A mesma opinião seria
sustentada pelo Senador Leite e Oiticica, que, referindo-se ao caso Custódio, criticaria a
classificação de alienados criminosos, adotada por Teixeira Brandão, apoiando-se nas “opiniões
de médicos abalizados, de professores de institutos da Alemanha, da França e da Itália...”
(Anais do Senado, sessão de 14/10/1898, 1898, p.101).

303  PAIVA, A. de. ‘Loucos criminosos e criminosos loucos. O problema no Brasil’. Boletim Policial. Rio
de Janeiro, out.- dez. 1911, no 18 ao 20, p.586. As próximas citações foram extraídas desse texto.
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solto e em abandono, não se demorou em praticar por aí toda a sorte de
tropelias e de desatinos” (Paiva, 1911:586), terminando por ser remetido
novamente para o HNA, onde acabaria morrendo.

Conforme observou Carrara (1989), o caso Custódio, como muitos
outros, evidenciava as incertezas, compartilhadas por psiquiatras e juristas,
quanto ao destino que deveria ser dado a certos criminosos que, produzidos
pela própria “extensão progressiva da categoria de loucura ou alienação
mental” e, portanto, como efeito “da introdução nos tribunais de certas
categorias desenvolvidas pelo discurso médico e afins”, suscitavam
controvérsias, ambigüidades e contradições na própria produção dos
diagnósticos.304 Os impasses gerados por esses casos, bem como seus
conseqüentes desdobramentos, teriam como primeiro efeito prático as
determinações contidas nos Arts. 10 e 11 da lei de 1903, proibindo que
alienados fossem mantidos em cadeias públicas ou entre criminosos e
determinando que enquanto não houvessem “manicômios criminais”, os
“alienados delinqüentes” e os “condenados alienados” só poderiam
“permanecer em asilos públicos, nos pavilhões que especialmente se lhes
reservem”.305 Durante as reformas iniciadas no HNA, logo após a nomeação
de Juliano Moreira para o cargo de diretor do estabelecimento em abril de
1903, concluídas dois anos depois, provavelmente foram tomadas as
primeiras providências que resultariam, alguns anos depois, na criação oficial
da Seção Lombroso, especialmente destinada aos alienados criminosos.

Para a maior parte dos médicos e juristas, tais medidas não seriam suficientes
para resolver a questão de modo satisfatório: muitos indivíduos que, afetados
pela doença mental cometiam crimes ou delitos, continuavam a ser recolhidos
em casas de correção e em prisões ou, quando absolvidos pelos tribunais,

304 Carrara cita outros casos parecidos com os de Custódio. Lembre-se também do caso do
poeta Paulo Barreto, narrado no segundo capítulo deste livro.

305 Note que, de acordo com o Código Penal de 1890, entre os indivíduos considerados
irresponsáveis criminalmente estavam incluídos “os que por imbecilidade nativa, ou
enfraquecimento senil, forem absolutamente incapazes de imputação”; “os que se acharem
em estado de completa privação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime”;
e “os surdos-mudos de nascimento, que não tiverem recebido educação nem instrução,
salvo provando-se que obraram com discernimento” (Art. 27). O artigo 29 desse mesmo
Código determinava que “os indivíduos isentos de culpabilidade em resultado de afecção
mental serão entregues a suas famílias, ou recolhidos a hospitais de alienados, se o seu
estado mental assim exigir para segurança pública”.
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permaneciam livres. Em tese apresentada na Conferência Judiciário-Policial
de 1917, Antônio Ferreira de Souza Pitanga sublinhava ser indispensável

... propagar a idéia de fundação do manicômio criminal. Se atualmente no HNA,
funciona para internação dos anormais que tenham cometido crime em estado de loucura,
o Pavilhão Lombroso, não corresponde à gravidade dos seus fins o serviço instituído, pela
estreiteza de recursos materiais, ainda que o esforço e a competência da sua direção
estejam acima de todo o louvor.306

Um episódio ocorrido na cidade do Rio no começo de 1920 seria decisivo
para que as advertências monotonamente repetidas durante várias décadas
por psiquiatras, legistas e juristas resultassem, finalmente, na criação do
primeiro manicômio judiciário brasileiro.  Trata-se da revolta organizada por
um grupo de indivíduos internados na Seção Lombroso do HNA, sob a
liderança de Roberto Duque Estrada Godfroy, que, segundo os jornais, teria
sido precedida por uma série de “ligeiros levantes, protestos e abusos” que
vinham ocorrendo há dias naquela seção. Entre os incidentes, destacou-se o
ocorrido no dia 20 de janeiro: “Hoje, o D. Estrada, sobrinho de um funcionário
daqui, embriagou-se e, no furor alcoólico, conseguiu subir até o telhado de
uma dependência do Hospício e de lá, prorrompendo dos maiores impropérios,
pôs-se nu em pêlo, enquanto bebia aguardente” (Lima Barreto, 1988:79).

No dia seguinte, o fato seria noticiado de forma detalhada e
sensacionalista pela imprensa carioca. Ao meio-dia um indivíduo subiu no
telhado do Hospício e

 ... começou a apedrejar todos os veículos, todas as pessoas que por ali passavam.
(...)
De vez em quando o terrível indivíduo cessava o ‘bombardeio’ e falava às massas, atacando
com veemência tudo e todas as coisas.  (Jornal do Brasil, 21/01/1920)

Logo formou-se uma concentração de pessoas em frente ao edifício,
comentando o caso. O tráfego de bondes e automóveis foi suspenso por medida
de segurança. Os empregados do estabelecimento e os soldados do Corpo de
Bombeiros que tentavam conter o “terrível louco”, recuavam rapidamente
diante das pedras sobre eles “furiosamente” lançadas: “Afinal, apareceram dois
empregados do Hospital que, corajosamente, o enfrentaram, e, depois de

306  Apud Anais da Conferência Judiciária-policial de 1917. Rio de Janeiro, Imp. Nac., 1918, v. I
(Teses). Veja-se também, por exemplo, NASCIMENTO, A. ‘Uma visita médica à Casa de Correção’.
Revista Syniátrica. Rio de Janeiro, 1918, no 9, p.137.
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muito trabalho conseguiram subjugá-lo...” (Jornal do Brasil, 21/01/1920).

Uma semana depois, o mesmo indivíduo liderava uma verdadeira “re-
volta de doidos” na Seção Lombroso do Hospital de Alienados:

Ontem, à tarde, quando já o sol se ia escondendo, quinze delinqüentes, dos quarenta e um
ali recolhidos, prorromperam em gritos, numa algazarra ensurdecedora, concitando os
companheiros à revolta, debalde, porque logo recrudesceu o entusiasmo ao rebentar o
levante, que tomou proporções assombrosas.307

A revolta teria sido incitada por Roberto Duque Estrada Godfroy após
ter conseguido arrombar a casa-forte onde se achava recluso, juntamente
com outros dois companheiros, desde o incidente do dia 20. Os revoltosos
empilharam e queimaram colchões, desferindo “uma verdadeira chuva de
cacos de louça, pedaços de mesas e cadeiras” sobre os guardas, enfermeiros,
acadêmicos e médicos que tentavam em vão contê-los. O hospício
transformara-se numa autêntica praça de guerra:

Enquanto os loucos delinqüentes, praticando depredações e desatinos, a nada respeitavam,
os guardas do hospital, alvejados pelos projéteis arremessados, buscavam subjugá-los sem os
magoar e sem os ferir. Resultou desse embate ficarem feridos cerca de 15 guardas, enquanto
que os revoltosos nem um arranhão sequer sofreram. (O Paiz, 28/01/1920)

O levante só seria controlado com a chegada do comissário Leal,
acompanhado de policiais, guardas civis e de um automóvel de socorro:

Vendo o Comissário Leal, exclamou Roberto:
– Salva-me seu Leal, que estes homens querem matar-me.
– Entrega-me a faca, disse o comissário.
E Roberto imediatamente entregou a faca e disse para seus companheiros:
– Agora estamos salvos.
Os policiais então desarmaram os loucos e os levaram para os autos de socorro... (Jornal do
Brasil, 28/01/1920)308

307  ‘Uma revolta de doidos no Hospital Nacional de Alienados’. O Paiz. Rio de Janeiro, 28/01/1920.
A narrativa do episódio está baseada, também, nas seguintes notícias publicadas no mesmo dia
em outros jornais do Rio de Janeiro: ‘Uma revolta no Hospício’. Correio da Manhã; ‘Revolta de
loucos no Hospital de Alienados’. Jornal do Brasil; ‘A revolta dos loucos’. A Noite.

308  Segundo a versão publicada n’O Paiz, os revoltosos teriam ameaçado a vida do administrador
do hospício – e de sua família que residia em prédio contíguo ao hospital –, que, juntamente
com o diretor desse estabelecimento, eram comumente alvos de uma série de queixas e
denúncias formuladas por internos e ex-internos. De acordo com notícia publicada no
Correio da Manhã, a chegada dos policiais e dos militares teria aumentado a indignação dos
revoltosos, “e Roberto blasfemava e concitava seus companheiros a reagirem até o fim”.
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Assustados com as proporções que o movimento ameaçava assumir, o
administrador e o diretor do Hospício, Mattoso Maia e Juliano Moreira
solicitariam não apenas o auxílio da polícia, mas também do Corpo de
Bombeiros e de uma força composta por 40 praças do 52o Batalhão
de Caçadores do Exército. A amplitude da ação repressiva, bem como a
presença de delegados, do chefe-de-polícia e do próprio Ministro da Justiça
traduz a dimensão do potencial de ameaça representado pela ação dos “lou-
cos delinqüentes”, liderados na execução de seus “planos diabólicos” por
Roberto Duque Estrada. Mas quem seria esse “homem-fera” (Correio da
Manhã, 28/01/1920), considerado o principal responsável pelas desordens
que vinham ocorrendo no hospício?

Alcoolista crônico, Roberto Godfroy contava, em 1920, com 14 entradas
no HNA, além de várias reclusões em estabelecimentos correcionais onde
cumprira penas por agressões, ferimentos, capoeiragem “e outros atos que
nele eram determinados pela influência do álcool”.309 Segundo Heitor
Carrilho, possuidor “de alguma inteligência, conhece a vida político-social
do Rio de Janeiro, sabe de cor os artigos do Código Penal, é versado nas
questões referentes a processos criminais e tira partido de sua situação de
enfermo mental, para se subtrair à ação da Justiça e das leis”. Além disso,
descendente dos Deschamps Godfroy e dos Duque Estrada, Roberto pertencia
a uma família “importante” e “distinta”, o que certamente também deve ter
contribuído para que conseguisse livrar-se de algumas acusações. Em meados
de 1911, por exemplo, foi preso em flagrante por agredir o guarda civil
Antônio Machado da Silva Neto. Considerado culpado no inquérito conduzido
pelo delegado do 17o Distrito Policial, Solfieri Cavalcanti de Albuquerque,
seria, contudo, absolvido pelo juiz da 11a Pretoria, Dr. Abelardo Bueno de
Carvalho, por estar o acusado, na ocasião do incidente, alcoolizado.310

309 Ficha de observação de Roberto Duque Estrada Godfroy, Seção Lombroso do HNA, Livro
1, 1920. A próxima citação foi extraída dessa fonte.

310 Cf. Processo Roberto Duque Estrada Godfroy, T8.4064, cx. 2249, 1911, AN. Os depoimentos
prestados pelas testemunhas na delegacia foram alterados posteriormente. José da Silva
Pereira, por exemplo, afirmara na delegacia que prendera em flagrante o acusado, por ter o
mesmo agredido a bofetadas o guarda civil Antônio M. da Silva Neto. Na audiência realizada
em 25/05/1911 na 11a Pretoria, a mesma testemunha afirmou “que o acusado... estava um
pouco embriagado, e que conheceu o acusado há pouco tempo... mas que por várias pessoas
soube que o acusado não é desordeiro e que pertence a uma família importante”. Segundo a
folha de antecedentes fornecida pelo Gabinete de Identificação e de Estatística ao delegado
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No entanto, para Heitor Carrilho, Roberto Duque Estrada representa-
va um dos inúmeros exemplos de indivíduos aos quais dever-se-ia aplicar “o
princípio da temibilidade”:

Se a defesa social contra a atividade nociva do alienado, ou do perigoso degenerado é o
dever fundamental que inspira todas as resoluções do alienista; se a este incumbe o
indeclinável papel de fazer profilaxia do crime...; se Roberto Duque Estrada Godfroy cada
vez que ingere álcool tem os seus transtornos psicopáticos exacerbados...; se por tudo isto vive
em contínua eminência delituosa; urge que se decida a sua permanência em um asilo de
bebedores, que ainda não temos, ou em outro lugar aonde pela sua seqüestração, ou pela
supressão do álcool, sejam proporcionados benefícios à sociedade que o teme e ao seu
organismo que baqueia.

Na falta de asilos-colônia para ébrios, que outro lugar seria esse?

Embora o episódio do dia 27 de janeiro de 1920 tenha sido visto por
alguns como mais um dos inúmeros fatos que evidenciavam os “desmandos”
e a “anarquia” reinantes na instituição dirigida por Juliano Moreira e
administrada por Mattoso Maia,311 a maior parte dos jornais ratificava a
versão segundo a qual os problemas do hospício eram gerados, sobretudo,
pela deficiência de pessoal e pelo aumento excessivo do número de pessoas

       do 17o DP em 1o de agosto de 1911, Roberto tinha tido, até então, duas entradas na Casa
de Detenção: a primeira em 21/10/1908 (motivo da prisão: Art. 399; condenado) e a
segunda em 19/01/1911 (motivo da prisão: ?; absolvido).

311 No artigo publicado pelo Jornal do Brasil de 28/01/1920, a revolta da véspera é vista como
resultado, de um lado, da excessiva lotação do Hospício e da baixa remuneração de seus
funcionários; de outro, da influência funesta exercida por um “indivíduo perigoso e
desordeiro” como Roberto Godfroy. No dia seguinte o mesmo jornal publicaria outra
matéria, na qual destacava-se: “Duque Estrada não é tão feio como pintam:... É um
indivíduo descendente de uma família distinta, inteligente, que tem a infelicidade de se
entregar ao vício da embriaguez. (...) É um indivíduo somente perigoso quando embriagado,
houvesse fiscalização no hospital não teria ele tomado parte na revolta, não teria praticado
desatinos, no dia 20 do corrente” (‘Revolta de loucos no Hospital de Alienados’. Jornal do
Brasil. Rio de Janeiro, 29/01/1920). A responsabilidade pelos acontecimentos do dia 27
passa a ser atribuída à péssima administração da instituição, em mãos de Juliano Moreira
e de Mattoso Maia: a alimentação dos internos era ruim; os doentes viviam em completo
abandono; não existia qualquer fiscalização em relação ao consumo de bebidas alcoólicas
pelos internos; o diretor do Hospital não visitava a enfermaria há mais de um ano. “A
revolta de anteontem foi contra a administração do Hospital, tanto que loucos delinqüentes
entregaram-se logo aos soldados, dando vivas ao Exército, à Armada, à Polícia e morte ao
diretor e ao administrador”. Conclui-se, assim, que o Ministro da Justiça deveria confiar a
administração do estabelecimento a uma “pessoa mais enérgica”.
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doentes aí internadas.312 Na entrevista concedida ao jornal O Paiz em 28 de
janeiro, Juliano Moreira reconhecia a

... falta de comodidade e segurança da Seção Lombroso para guardar os loucos delinqüentes,
em número de 41, que ali se achavam, número esse que diariamente quase aumenta.
Disse-nos o Dr. Juliano Moreira ter ficado resolvido agora, com a revolta dos loucos, não
serem mais enviados para o Manicômio da Praia Vermelha, essa gente perigosa e incurável
quase. Detenção e Correção, guarda-los-á em suas enfermarias, fornecendo a direção do
hospital um médico para, diariamente, os assistir.

Solução provisória que antecederia a saída definitiva para o problema,
há tantos anos sonhada por alienistas e magistrados, anunciada em um dos
subtítulos da matéria publicada no Correio da Manhã de 28/01/1920: “Vai
ser apressada a construção do Manicômio Criminal”. E, com efeito, três
meses depois, em 21 de abril, era lançada a pedra fundamental do edifício
que abrigaria o Manicômio Judiciário nos terrenos da Casa de Correção do
Rio de Janeiro.313 Um ano mais tarde, em 30 de abril de 1921, a nova
instituição era inaugurada:

A inauguração do Manicômio Judiciário, levada a efeito hoje, às 4 horas da tarde, constituiu
um acontecimento na administração do paiz, pois foi realizada uma velha aspiração dos
homens de ciência que se dedicam à psiquiatria e que há muito vinham reclamando dos
poderes públicos a instituição do Manicômio Judiciário, que é agora uma realidade.314

312 De acordo com a notícia publicada n’O Paiz de 28/01/1920, as acusações e denúncias contra
a administração e a direção do HNA que vinham sendo divulgadas nos jornais cariocas não
tinham qualquer fundamento, já que eram formuladas “por pessoas suspeitas, por paranóicos
que obtêm alta e que, movidos por uma justificável idiossincrasia pelo manicômio, nos seus
momentos lúcidos, não pensam senão em desmoralizar a casa dos loucos, acusando não só o
diretor como o administrador, contra quem são apontados fatos delituosos”. O próprio
Lima Barreto parece assumir a mesma posição ao afirmar, referindo-se à revolta do dia 27 de
janeiro: “O que é evidente é que alguém fornece meios e modos ao D.E. [Duque Estrada]
para ele fazer esses escândalos todos, no intuito de desacreditar alguma pessoa influente no
Hospício ou mesmo toda a diretoria” (LIMA BARRETO, 1988:87-88). Note que, como já foi
visto, o escritor nutria um sentimento de admiração e respeito por Juliano Moreira.

313 Segundo Alfredo Nascimento, nesse mesmo dia era inaugurado, em São Paulo, o Instituto de
Regeneração, cuja seção de Criminologia, chefiada por um médico-psiquiatra, teria a
incumbência de elaborar um boletim médico-psiquiátrico para cada sentenciado
(cf. NASCIMENTO, A. ‘Manicômio Judiciário e instituições de regeneração’. Revista Syniátrica.
Rio de Janeiro, mai. 1920, no 5, p.71).

314 Trata-se de nota publicada em um dos jornais diários do Rio de Janeiro, reproduzida por
Heitor Carrilho em sua Breve notícia a respeito do funcionamento do Manicômio Judiciário, de
maio a dezembro de 1921 apresentada ao Diretor de Assistência a Alienados em 30/01/1922.
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Os primeiros relatórios do diretor do estabelecimento, Dr. Heitor
Carrilho, já trariam, contudo, uma série de reivindicações com a
finalidade de melhorar suas instalações, entre as quais, a construção de
um pavilhão para mulheres e a criação de oficinas apropriadas onde os
reclusos pudessem trabalhar.

As tentativas para se tentar solucionar os problemas da superlotação do
hospício e das colônias e de viabilizar o aprimoramento da classificação e da
distribuição da população internada seriam, ainda, norteadas por uma terceira
estratégia, pautada sobre o princípio de que a obrigatoriedade da reclusão
aplicava-se somente aos casos dos doentes mentais considerados perigosos
para a sociedade e para si mesmos, ratificado, como visto, pela lei de 1903.
Segundo Juliano Moreira,

... nos casos em que a ordem pública não está comprometida, ou a segurança das pessoas não
está em perigo, a tendência mais humanitária da psiquiatria é tratar o doente como um
simples psicopata, sem as complicações de um internamento, nas clínicas, nos ambulatórios
especiais, ou em salas também especiais dos hospitais comuns.315

Desde a administração de Teixeira Brandão procurou-se estabelecer no
HNA um serviço de consultas externas com a finalidade de selecionar os
casos cuja internação seria, de fato, indispensável.316 Parece, entretanto, que
as experiências quanto a isso não lograriam êxito até 1912, quando Juliano
Moreira decidiu criar um ambulatório onde eram ministradas consultas
diárias aos pacientes encaminhados ao serviço sanitário do HNA: “Assim,
casos de perturbações mentais em que não havia indicação de internamento,
casos de epilepsia, de histeria, etc. foram gratuitamente examinados e
medicados, poupando assim o Estado das despesas que adviriam da
hospitalização de tais casos”.317 A partir de então, o serviço ambulatorial
passaria a funcionar regularmente no HNA, contribuindo, segundo seu
diretor, de modo decisivo para diminuir o número de internações, na medida
em que, mediante diagnósticos precoces e a agilização do tratamento

315 MOREIRA, J. ‘A lei federal...’, op. cit., p.225.
316 Cf. NERY, M. ‘Assistência médico-legal de alienados’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro, 22/10/1893,

no 40, p.338.
317 MOREIRA, J. Relatório do diretor da Assistência a Alienados enviado ao Ministro da Justiça e

Negócios Interiores em 11/03/1913, p.6.
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adequado evitava-se o agravamento de certos casos que poderiam ter-se tor-
nado crônicos, avolumando, mais tarde, a cifra dos internados.318

Reconhecido como importante obra de profilaxia das doenças nervosas
e mentais, em fevereiro de 1921, o serviço seria oficialmente estendido à
Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro, por meio da criação do
Ambulatório Rivadávia Corrêa, cuja chefia ficaria a cargo do alienista
Dr. Plínio Olinto.319 Desde as suas origens, esse ambulatório assumiria um
perfil bastante sofisticado, constituindo-se no objeto central da administração
do Dr. Gustavo Riedel, diretor da Colônia. Além da função de profilaxia
propriamente dita, o Ambulatório, cujo funcionamento era fortemente
norteado pelos princípios eugênicos, teria ainda o objetivo de promover
pesquisas no âmbito da medicina mental, orientadas, segundo Plínio Olinto,
em torno de duas diretrizes básicas e complementares:

Uma que vai produzindo seus frutos... se refere à nossa preocupação constante de indagar
das causas da loucura para indicar a sua profilaxia. Outra... mais ampla..., mais difícil,
menos humanitária talvez, porém muito interessante... como complemento da primeira.
É o estudo acurado, paciente, minucioso, longo, dos degenerados que acodem à consulta,
carregados de tara neuropsicopática...
A observação de cada um sob o ponto de vista psicológico, a psicometria individual por
meio de testes ou armada de aparelhos de psicologia experimental, conseguirá, num futuro
não remoto, estabelecer o tipo normal do brasileiro e o tipo do degenerado, pelo menos no
Distrito Federal.320

318 Cf. Idem. Relatório do diretor da Assistência a Alienados enviado ao Ministro da Justiça e Negócios
Interiores em 31/03/1922, p.64. Em 1924, o HNA mantinha o serviço de consulta a doentes
externos na Clínica Psiquiátrica e no Ambulatório Afrânio Peixoto, “concorrendo assim para
diminuir muito o número de internados...” (Idem. Relatório do diretor da Assistência a Alienados
enviado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em março de 1925, p.106).

319 Juliano Moreira chegaria a sugerir que fossem criados serviços similares não apenas na colônia
de homens em Jacarepaguá, mas também nas policlínicas da cidade, nos dispensários e postos
do Departamento de Saúde Pública. Os inspetores médicos das escolas primárias, normais e
profissionais, dos ginásios e dos colégios secundários deveriam integrar “uma espécie de liga
de profilaxia e de higiene mental”, desenvolvendo um trabalho de pesquisa clínica que
resultaria na prevenção de doenças crônicas ou incuráveis e que deveria ser continuado nas
instituições militares, nas fábricas e nas oficinas (cf. Idem. Relatório do diretor da Assistência a
Alienados enviado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em 31/03/1922, p.65-66).

320 Apud MOREIRA, J. Relatório do diretor da Assistência a Alienados enviado ao Ministro da Justiça e
Negócios Interiores em 31/03/1922, p.123. Salvo indicação em contrário, as próximas citações
foram retiradas dessa fonte.
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Plenamente afinado com as preocupações de amplos setores da
intelectualidade coeva, centrados em torno da (re)construção de uma
identidade nacional, o discurso revela uma perspectiva para se determinar
fronteiras nítidas e precisas entre o “normal” e o “degenerado”, com base em
critérios científicos (portanto, seguros) e também sensíveis às especificidades
socioculturais (freqüentemente traduzidas na multiplicidade étnica e racial)
da sociedade brasileira. Dentro da ótica que parece ter predominado no
âmbito da psiquiatria, a degeneração é vista como sério obstáculo à
constituição de uma nação saudável identificada ao “tipo normal do
brasileiro”. Uma vez estabelecidos os parâmetros de diferenciação entre o
“normal” e o “patológico” caberia, pois, eliminar ou conter a ameaça. Desse
modo, os objetivos preventistas, cada vez mais difundidos no campo da
medicina mental no Brasil, orientavam-se com o intuito de deter os efeitos
contaminadores do “tipo do degenerado”, impedindo o agravamento e a
disseminação da doença mental. Mas quais seriam as estratégias capazes de
proteger a “sociedade saudável”? Recolher ao hospício e, portanto, isolar ou
excluir, temporariamente, os casos de crise aguda – cujos efeitos da
degeneração, acreditava-se, poderiam ser controlados ou contidos por meio
da ação terapêutica – e, definitivamente, as manifestações de distúrbios
mentais “incuráveis”, considerados, como já abordado, responsáveis por
comportamentos social, política e moralmente perigosos. Compreende-se,
assim, a amplitude da atuação do Instituto de Profilaxia Mental, bem como
as razões que levariam Plínio Olinto a solicitar que fossem ampliadas as
facilidades para as internações de urgência:

Tal como o doente operado a quem o cirurgião não pode enviar imediatamente a domicílio,
o nervoso exaltado não pode e não deve voltar para a casa ao depois da consulta.
As vezes é tal o seu estado de agitação psicomotora, que sair do portão do Ambulatório, com
a receita do médico na mão, é tão ridículo como o laparatomisado que, envolto em
ataduras, se fosse arrastando pela rua..., rumo à septicemia, à gangrena...
Pior ainda, porque o segundo prejudicaria apenas a si próprio; ao passo que o primeiro na
sua peregrinação pela via pública seria nocivo a si e à sociedade. (apud Moreira, 1922:124)

O alienista defendia, pois, a necessidade de se criar um pavilhão para a
internação imediata dos casos agudos, onde os pacientes aguardariam
transferência para uma das colônias ou para o HNA. Com efeito, pouco
depois era fundado o Pavilhão Presidente Epitácio, que, “em íntima conexão
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com o Ambulatório Rivadávia Corrêa”, constituía um “serviço aberto”, des-
tinado à “hospitalização de psicopatas”.321

A experiência do serviço ambulatorial integrado à Colônia de Alienadas
ilustra de maneira bastante clara como os meios de intervenção sobre a
doença mental propostos e/ou colocados em prática pela psiquiatria dos
anos 20 do século XX procuravam conciliar a reclusão com a prevenção, o
que, entre outras coisas, assegurava a consolidação do território conquistado
ao mesmo tempo em que viabilizava a transposição dos limites de atuação
do psiquiatra para além dos muros do hospício. Nesse sentido, vale mencionar
a sugestão de Plínio Olinto de que o alienista do Instituto de Profilaxia
Mental ministrasse conferências públicas sobre a etiologia das moléstias
mentais “na sede das sociedades suburbanas, sem preferência de seita..., em
estilo singelo, para ser pelos leigos entendido” (apud Moreira, 1922:124).
Os raios de ação do psiquiatra, porém, seriam ainda mais abrangentes. Fora
das colônias e do hospício, os doentes mentais seriam acompanhados pela
Monitoria de Higiene Mental, outro serviço integrado ao Ambulatório
Rivadávia Corrêa, criado por Gustavo Riedel: “A observação do doente no
próprio lar tem a vantagem de surpreendê-lo no meio familiar onde a
anamnese pode ser mais completa e onde os conselhos distribuídos aos
parentes calam mais profundamente e produzem melhores resultados”.322

321 Cf. ‘Gustavo Riedel, o grande realizador’, editorial dos ABHM. Rio de Janeiro, abr./jun.
1934, p.89. Segundo Alfredo Nascimento, a preocupação básica do programa do Ambulatório
Rivadávia Corrêa era a inspeção mensal “a todas as casas em que haja alienação mental,
providenciando a internação” (NASCIMENTO, A. ‘Manicômio Judiciário’. Revista Syniátrica.
Rio de Janeiro, set./out. 1929, no 9 e 10, p.99). O Dispensário Afrânio Peixoto, criado no
HNA, também constituía “um verdadeiro serviço clínico aberto..., onde casos fronteiriços...
são admitidos sem as formalidades complicadas de internação” (MOREIRA, J. Relatório do
diretor da Assistência a Alienados enviado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em março de
1925, p.106).

322 RIEDEL, G. Relatório apresentado ao prof. Juliano Moreira. Rio de Janeiro, Tip. do Jornal do
Comércio, 1924, p.11. A preocupação com os egressos dos manicômios que, fora das
instituições asilares, deveriam ter um acompanhamento constante dos especialistas expressa,
ao mesmo tempo, duas perspectivas: a de reduzir o número de internações, prevenindo as
reincidências; e, a de ampliar a atuação do psiquiatra. Entre os objetivos da LBHM figuraria
“a proteção e o amparo no meio social aos egressos dos manicômios” (RESENDE, G. de.
‘Patronato dos egressos dos manicômios’. ABHM. Rio de Janeiro, nov. 1929, no 2, p.65).
Veja-se também a sugestão de Álvaro Cardoso para se criar um “Serviço de Orientação
Profissional e Assistência aos Egressos dos Manicômios” (cf. CARDOSO, A. ‘Assistência aos
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Proposta pelo psiquiatra Afrânio Peixoto, a reforma da Assistência aos
Psicopatas, aprovada em janeiro de 1927 (decreto no 5.148A, de 10/01/1927),
é vista pelos deputados que compunham a comissão de saúde pública da
Câmara como uma questão científica, social e patriótica, sendo, pois,
plenamente justificada pela necessidade urgente de, por um lado, viabilizar
o funcionamento regular dos serviços de profilaxia mental conferindo-lhes
novas bases legais e, por outro, promover a melhoria das condições materiais
da Assistência, ampliando e melhorando a remuneração do seu pessoal
técnico.323 Note-se que uma das alterações mais expressivas determinadas
por essa reforma foi a mudança na designação do serviço: a antiga Assistência
a Alienados passava a denominar-se Assistência a Psicopatas. Na opinião do
diretor do Manicômio Judiciário, Dr. Heitor Carrilho, tratou-se de uma
mudança bastante apropriada, já que a palavra psicopata, mais abrangente
do que alienado, pressupunha a extensão dos objetivos do referido serviço:

O alienado é, segundo Dupré, o indivíduo que, sob uma influência mórbida, comete atos
estranhos, não motivados para aqueles que o observam, perigoso para si e para os outros...
O psicopata, apresentando, embora, perturbações mentais pode não chegar ao estado que
caracteriza o alienado.324

Assim, de acordo com o regulamento de maio do mesmo ano, a
assistência aos psicopatas na Capital Federal passaria a ter, por fim, não
apenas “socorrer as pessoas que apresentarem perturbações mentais”, mas
também “estudar os problemas relativos à higiene mental e à psico-fisiologia
normal ou mórbida aplicadas às diversidades sociais, no intuito de fixar os
meios mais eficazes de organizar a profilaxia das perturbações nervosas e
mentais” (Art. 1, decreto no 17.805, 23/05/1927). Observa-se aí, por um
lado, o nítido propósito de consolidar o hospício como espaço de produção

     insanos sob o ponto de vista administrativo, social e econômico’. Anais da Colônia de
Psicopatas. Rio de Janeiro, Pap. Globo, 1930, p.54-55). Para uma análise mais profunda do
assunto, veja-se o trabalho de José Roberto Franco REIS (1995).

323 Cf. ‘Parecer da Comissão de Saúde Pública ao projeto apresentado pelo deputado professor
Afrânio Peixoto acerca da reforma da lei de assistência a psicopatas’. Anais da Câmara dos
Deputados, v. 12, sessão de 22/10/1926, p.295-296. A comissão era composta por Zoroastro
Alvarenga (presidente); Antônio Austregésilo (relator); Clementino Fraga; Freitas Melro;
Galdino Filho; José Lino; Herbert de Castro.

324 CARRILHO, H. ‘Assistência a psicopatas no Distrito Federal’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro,
jun. 1925, no 26, p.652.
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e de difusão do saber científico e, por outro, a explicitação da intenção
preventiva da doença mental, assinalando os novos rumos consolidados pela
psiquiatria brasileira a partir dos anos 20 do século XX.

De tudo o que se viu até aqui é possível concluir que o hospício herdado
por Teixeira Brandão não seria o mesmo deixado como herança por Juliano
Moreira. Mas quais seriam as dimensões e os significados do novo perfil
assumido, aos poucos, pela instituição a partir das primeiras reformas
republicanas, consolidadas na longa gestão de Juliano Moreira? Reformaram-
se alguns dos velhos prédios, dando-se-lhes novos usos. Ergueram-se novos
edifícios nos amplos terrenos da antiga chácara da Praia Vermelha. Contudo,
os alicerces originais mantiveram-se solidamente fincados no mesmo solo
sobre o qual erguera-se um dos símbolos mais preciosos da magnitude, da
benevolência e da sapiência de D. Pedro II e da modernidade do Império
que ele governava com mãos de ferro e mentalidade esclarecida e liberal.

Até que ponto os novos ventos da República alterariam o destino dos
indivíduos identificados como doentes mentais? Com certeza esses ventos
soprariam mais forte, arrastando um número cada vez mais expressivo de
pessoas em direção às portas do mundo asilar que, agora, não mais se abriam
apenas para o hospício, mas também para as colônias agrícolas e para o
manicômio judiciário. Se a população da cidade crescia em ritmo
alucinante,325 as internações em estabelecimentos destinados a doentes
mentais aumentavam vertiginosamente. Em dezembro de 1893, existiam
567 indivíduos internados no HNA e nas colônias da Ilha do Governador.326

Trinta anos depois, havia 2.155 pessoas reclusas no Hospital de Alienados,
no Pavilhão de Observação, nas Colônias do Engenho de Dentro e de
Jacarepaguá e no Manicômio Judiciário.327 Respaldados na crença inabalável
de que ao crescimento da população urbana corresponderia necessariamente
e na mesma proporção – ou até em proporções superiores – o aumento do

325 Em 1906 a população da cidade do Rio de Janeiro era de aproximadamente 811 mil
habitantes, chegando, em 1920, a cerca de 1 milhão e 157 mil pessoas (LOBO, 1978, vol. II,
p.447-469).

326 Cf. BRANDÃO, J. C. T. Relatório do diretor geral da Assistência Médico-Legal de Alienados apresentado
ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em março de 1894.

327 Cf. MOREIRA, J. Relatório do diretor da Assistência a Alienados apresentado ao Ministro da Justiça
e Negócios Interiores em junho de 1924.
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número de doentes mentais, os psiquiatras sustentavam, por exemplo, que
as grandes cidades teriam tanto maior necessidade de uma hospitalização
imediata de alienados quanto maior ou mais densa tornava-se a sua população
(Moreira, 1909).

As estratégias profiláticas de controle da doença mental difundidas,
sobretudo, a partir dos anos 20 do século XX, sob a égide dos princípios
eugênicos propalados pelos defensores de uma política de higiene mental,
serviriam para, de um lado, ampliar os mecanismos de identificação dos que
deveriam ser imediatamente internados e, de outro, estender os tentáculos do
poder do psiquiatra para muito além dos limites do mundo asilar, tal como
sonharam os alienistas do século XIX. Sob seu olhar perscrutador não estariam
mais apenas os suspeitos de alienação ou os alienados considerados perigosos,
conduzidos de um modo ou de outro para o interior do hospício. Situado nas
fronteiras do mundo asilar, o serviço ambulatorial, assumindo feições de
autêntico laboratório de observação, transformava os mais “inóxios” psicopatas
em objeto de atentas investigações, em cobaias humanas utilizadas para
viabilizar e sustentar pesquisas, cujo sentido e implicações políticas
encontravam-se expressos em uma de suas finalidades básicas: conferir foros
de verdade científica a pressupostos, a avaliações e a intenções altamente
discriminadoras e excludentes, como bem ilustra a proposta do Dr. Plínio
Olinto para “estabelecer o tipo normal do brasileiro e o tipo degenerado”.

Dentro dos muros do hospício disseminavam-se métodos de investigação
e de tratamento cada vez mais sofisticados. A farmacopéia utilizada na terapia
das doenças mentais oferecia crescente número de alternativas adotadas de
acordo com as especificidades dos diferentes casos. Multiplicavam-se os
instrumentos de antropometria, ao mesmo tempo em que os exames aos
quais eram submetidos os alienados tornavam-se, a cada dia, mais diversos
e complexos. Generalizavam-se experimentos por meio do emprego das
rebuscadas técnicas de observação desenvolvidas no âmbito da psicologia e
até mesmo da psicanálise. Entretanto, todas essas inovações seriam apenas
incorporadas aos meios terapêuticos há muito adotados no interior do mundo
asilar328 que, como visto no capítulo anterior, encontravam-se intimamente

328 Embora muitos deles fossem comumente utilizados no tratamento de diversas doenças não se
constituindo, portanto, meios terapêuticos específicos às doenças mentais, o interesse, aqui, é
refletir sobre o significado que assumiriam no âmbito da medicina mental e do mundo asilar.
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associados aos meios de controle da população internada, aliavam a persua-
são com a coerção e a repressão direta. Assim, a hidroterapia ou balneoterapia
– incluindo os mais variados tipos de banho, quentes ou frios, de imersão
ou sob a forma de fortes duchas etc.329 –, a eletroterapia,330 a distração e a
educação do corpo e da mente por intermédio da música, dos passeios e
exercícios ao ar livre, da leitura etc.331 continuariam a figurar entre os meios

329 Alguns psiquiatras defendiam, contudo, que com o desenvolvimento de métodos mais
adequados e modernos no campo da hidroterapia, as duchas verticais frias passaram a ser
condenadas. Entretanto, no alvorecer do novo século o tratamento hidroterápico empregado
no HNA compreendia não apenas os banhos mornos prolongados simples ou com aspersão
de água fria sobre a cabeça ou em compressas, mas também os banhos frios de imersão e as
duchas frias e escocesas; além dos banhos de vapor e dos banhos de mar (cf. CARNEIRO, R. D.
Relatórios do diretor do HNA enviados ao Ministro  de 1900 a 1902). De acordo com as
denúncias publicadas pelo Jornal do Commercio em princípios de 1902, os banhos mornos,
além de pouco freqüentes, eram empregados no HNA de forma imperfeita “porque a graduação
termométrica do líquido é quase sempre verificada pelo dedo mais ou menos escaldado
de um enfermeiro qualquer...” (‘Hospício Nacional de Alienados’, Jornal do Commercio. Rio de
Janeiro, 13/02/1902). A balneoterapia era prescrita como um dos meios terapêuticos do
HNA e das colônias da Ilha do Governador pelos regulamentos baixados pelos decretos
no 508, de 21/06/1890; 896, de 29/06/1892; e 2.467, de 19/02/1897. Além disso, previa-se
que: “Na praia fronteira ao estabelecimento se estabelecerá o que mais conveniente for para
facilitar aos enfermos o uso de banhos de mar, a salvo de acidentes” (Art. 50 do decreto
no 508, de 21/06/1890).

330 O Gabinete de Eletroterapia teria sido instalado no HNA em 1889, “no bojo das reformas
introduzidas por Teixeira Brandão...” (CARRARA, 1989:80). O tratamento eletroterápico
empregado no HNA em fins do século XIX e início do XX utilizava “correntes farádicas e
contínuas em diversos casos de hemiplegia, algumas de forma histérica; as correntes contínuas
em casos com atrofias musculares; as correntes farádicas em nevrites infecciosas; a eletricidade
estática no estupor alucinatório e em formas diversas de histerias; a galvanização e faradização
em casos de lipemania e as aplicações de correntes contínuas em delírios alcoólicos” (CARNEIRO,
P.  D. Relatório do diretor do HNA apresentado ao Ministro da Justiça em 15/02/1900). Em 1899
esse tratamento resultou na morte de um dos doentes, apresentando, entretanto, em relação
aos demais, “resultados satisfatórios, alguns esplêndidos, de completa cura” (ibid.).

331 Além do “trabalho moderado”, o tratamento higiênico e moral adotado no HNA durante a
gestão de Pedro Dias Carneiro compreendia “os passeios ao ar livre, na chácara e fora do
estabelecimento...; as distrações pelo jogo de bilhar, pela leitura apropriada à espécie vesânica...;
as palestras em que com jeito e de modo que o doente não perceba a alusão se faça a
exprobação das suas faltas, dos vícios, das suas conseqüências funestas para o doente, para
a família e para a Pátria, conselhos que se aplicam especialmente aos alcoolistas...” (ibid.).
No ano seguinte o novo diretor do estabelecimento se queixava da ausência de salas de leitura,
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de tratamento e de controle largamente empregados nas instituições do
serviço de Assistência aos Alienados do Distrito Federal no decorrer das
primeiras décadas do século XX.

O advento de um novo tempo, marcado, essencialmente, pela difusão de
relações de trabalho “livres”, forneceria os subsídios indispensáveis para que a
crença segundo a qual o trabalho constituía o meio mais eficaz para tratar e
conter a doença mental – corrente, como visto, entre os alienistas do HP II
e entre os médicos das faculdades de medicina e da Academia de Medicina
– norteasse a prática asilar cotidiana de forma cada vez mais efetiva. As
colônias agrícolas da Ilha do Governador representam exemplo bastante
significativo quanto a isso. Destinadas aos alienados indigentes, sobretudo
crônicos, a organização dessas colônias pautava-se em torno de dois princí-
pios básicos. De um lado, proporcionar aos alienados a “ilusão da liberda-
de”, fazendo-os esquecer a “triste e dolorosa realidade da seqüestração e do
isolamento”.332 De outro, buscava-se tornar “aproveitáveis”, indivíduos con-
siderados “inúteis”, aliviando o ‘ônus’ que estes representavam para a soci-
edade. Embora as atividades agrícolas fossem as mais importantes,333 os
alienados internados nessas colônias eram também empregados em servi-

        de música e de pátios arborizados onde os internos pudessem passear e, ainda, da deserção
do “culto religioso... com a introdução do elemento leigo” (BARROS, A. D. de. Relatório do
diretor do HNA apresentado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em 15/02/1903). Os
regulamentos da assistência aos alienados ou psicopatas aprovados durante o período
de 1890 a 1927 prescreviam como meios de recreação dos internados: salas de reunião e de
recreio, ginástica, biblioteca, jogos e instrumentos musicais. Ressalte-se, contudo, que essas
formas de lazer parecem ter sido regalias às quais somente os pensionistas tinham direito
(cf. JUSTUS. ‘Assistência a Alienados’. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 10/01/1896).

332 CARNEIRO, P. D. Relatório do diretor interino do HNA apresentado ao Ministro da Justiça em
10/04/1893.

333 Sobre isso, vale registrar a persistência da idéia segundo a qual o trabalho mais apropriado aos
alienados eram as ocupações agrícolas. Num artigo publicado no Brazil-Médico em 1888,
Teixeira de Souza afirmava que “os labores rurais, a exploração agrícola e pastoril, além de
preencherem eficazmente as indicações higiênicas do corpo e do cérebro, são aceitos pelos
loucos com menor repugnância” (SOUZA, T. de. ‘Exame e apreciação das disposições para a
assistência pública dos alienados’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro, jan.-dez. 1888, v.3, p.150).
Vejam-se, também, as considerações de TEIXEIRA BRANDÃO em defesa da criação de asilos
agrícolas para os alienados (1886). Segundo Franco da Rocha, “A maior parte dos nossos
loucos provém da classe dos trabalhadores da agricultura, habituados ao serviço rude de 10
a 12 horas por dia. Que fazer? Transformá-los aqui em alfaiates, sapateiros, tipógrafos? Qual



312

ços domésticos – nas seções, nas copas, nas cozinhas, na lavanderia, na
rouparia –, na farmácia e nas oficinas de ferraria, de carpintaria e de tipo-
grafia nelas existentes.

A experiência das colônias agrícolas no Rio de Janeiro seria ampliada e
sofisticada, com a criação da colônia para mulheres no Engenho de Dentro
e com a ampliação da destinada aos alienados do sexo masculino, transferida
da Ilha do Governador para Jacarepaguá. No relatório relativo ao ano de
1924, o diretor da Colônia do Engenho de Dentro, Gustavo Riedel,
reafirmava ser a terapia do trabalho uma das mais modernas técnicas
utilizadas pela psiquiatria para tratar e controlar a doença mental. Cabe
mencionar que as propostas para a organização de asilos-colônia destinados,
por exemplo, aos ébrios e aos epilépticos apontavam o trabalho como
sustentáculo básico dessas instituições. Segundo Juliano Moreira, os
reformatórios para os alcoolistas deveriam dispor de oficinas que funcionariam
como centros de orientação e de formação profissional.

Como, porém, estamos em um país agrícola maior deve ser a parte colonial do estabelecimento.
Aí deverão ser instalados campos de culturas várias a serem utilizadas pelas aptidões várias
dos internados. De tal jeito ainda uma vez auxiliaremos os esforços dos poderes públicos
para atenderem ao problema cada vez mais premente de melhora da capacidade profissional
dos nossos artífices e trabalhadores do campo.334

Mas a terapia do trabalho não seria exclusividade das colônias, assumindo
também, no hospital central, um lugar privilegiado dentre os meios de
tratamento aí empregados. Além dos serviços de limpeza, cozinha, lavanderia
e de jardinagem, parte da população internada no HNA ocupava-se das
atividades desenvolvidas na chácara, na horta e nas oficinas, reorganizadas e
ampliadas na administração de Juliano Moreira. Em 1908, o Pavilhão Seabra
reunia as oficinas de tipografia, encadernação, sapataria, colchoaria, e outras
destinadas a pintor, pedreiro, ferreiro, carpinteiro e bombeiro. Existiam,

      a melhor ocupação para esses doentes, segundo a opinião dos mestres? Não há discordâncias:
é o trabalho da agricultura, por ser o que exige menos esforço intelectual” (ROCHA, F. da. ‘A
questão do trabalho nos hospícios’. O Estado de São Paulo. São Paulo, 14 e 15/01/1899).

334 MOREIRA, J. ‘Reformatórios para alcoolistas’. op. cit., p.62-63. Intimamente associado ao
não-trabalho, o alcoolismo era visto como ameaça social, cuja repressão seria indispensável
para a própria riqueza da nação. Um dos requisitos da colônia agrícola para epilépticos seria
o de possuir um amplo terreno próprio para a agricultura e a horticultura situado nas
proximidades da cidade (cf. MOREIRA, J. ‘Assistência aos epilépticos...’, op. cit., p.181).
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ainda, as oficinas de costura e de flores.335 De uma população total cuja
média de permanência oscilou em torno de 1.239 internados durante o
ano de 1908, 806 ou, aproximadamente 65%, trabalharam nas oficinas e
nos diferentes serviços do HNA.336 Embora não mais exclusivamente
destinado aos indigentes, o exercício dessas atividades era
predominantemente realizado pelos homens da Seção Pinel e pelas mulheres
da Esquirol, conforme é demonstrado na Tabela 4.337

Tabela 4 – Distribuição, por seção, dos pacientes do HNA ocupados
em atividades

Seções

Total de internos
ocupados em atividades

Indigentes (Seções
Pinel e Esquirol)

Pensionistas (Seções
Calmeil e Morel)

1908

806

667 (82,7%)

118 (14,6%)

Fonte: MOREIRA (Relatórios do diretor da Assistência dos Alienados apresentados ao Ministro da Justiça
e Negócios Interiores em 1909, 1912, 1913 e 1916).

1911

1.250

875 (70%)

322 (25,7%)

1912

1.331

990 (74,3%)

306 (22,9%)

335 Em 1899, existiam as oficinas de colchoeiro, sapateiro, ferreiro, bombeiro, pintor, carpinteiro
e pedreiro, além das atividades de cultivo desenvolvidas nas hortas e na chácara (cf. CARNEIRO,
P. D. Relatório do diretor do HNA enviado ao Ministro da Justiça em 15/02/1900). Neste
relatório não existem referências às oficinas destinadas ao trabalho feminino. Segundo Antônio
Dias de Barros, as oficinas do HNA não funcionavam regularmente desde que o estabelecimento
fora separado da Santa Casa da Misericórdia (cf. BARROS, A. D. de. Relatório do diretor do
HNA enviado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores em 15/02/1903).

336 Em 1911 a média da população internada no HNA foi de 1.279 alienados, dos quais 1.250, ou
97%, prestaram serviços na instituição; em 1912 a média foi de 1.690 alienados, dos quais
1.331, ou 78%, prestaram serviços; e em 1915 a média foi de 1.325, dos quais apenas 517 ou
39% prestaram serviços (cf. MOREIRA, J. Relatórios do diretor de Assistência aos Alienados apresentados
ao Min. da Justiça e Neg. Int. em março de 1912, em março de 1913 e em março de 1916).

337 Dos relatórios do período republicano localizados, apenas os relacionados aos anos de 1908,
1911, 1912 e 1915 fornecem dados sobre a distribuição, por seção, dos pacientes do HNA
ocupados em atividades.

1915

517

395 (76,4%)

107 (20,6%)
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Algumas das crianças do Pavilhão Bourneville eram também submeti-
das à terapia do trabalho nas oficinas masculinas e femininas.338 As mulhe-
res internadas no HNA inseriam-se nas atividades ocupacionais quase na
mesma proporção que os homens (Tabela 5), observando-se, contudo, uma
diferenciação bastante nítida entre as atividades femininas – oficinas de
costura, de flores e lavanderia – e as destinadas exclusivamente aos homens
adultos e aos meninos – todas as demais anteriormente citadas.

Tabela 5 – Distribuição, por sexo, dos pacientes do HNA ocupados em
atividades

D
Fonte: MOREIRA (Relatórios do diretor da Assistência dos Alienados apresentados ao Ministro da Justiça

e Negócios Interiores em 1909, 1912, 1913 e 1916).

Vale ressaltar que se as mulheres eram as únicas empregadas na lavanderia,
cabia predominantemente aos homens o serviço de limpeza interna do
hospício.339 No entanto, grande parte das mulheres que trabalhavam estavam
empregadas nas oficinas de costura e de flores (Tabela 6), as quais constituíam
atividade produtiva tipicamente feminina, cuja produção representava uma
parcela relativamente significativa do montante da renda gerada a partir do
trabalho dos indivíduos internados na instituição.340

Divisão por sexo

Total de internos
ocupados em atividades

Mulheres e meninas

Homens e meninos

1908

806

404 (50,1%)

401 (49,8%)

1911

1.250

589 (47,1%)

661 (52,8%)

1912

1.331

649 (48,7%)

682 (51,2%)

1915

517

251 (48,5%)

266 (51,4%)

338 Em 1908, dos 806 alienados que trabalharam no HNA, 21 ou 2,6% eram crianças do
Pavilhão Bourneville; em 1911, dos 1.250 alienados que trabalharam, 53 ou 4,2% eram
crianças; em 1912, dos 1.331 alienados que trabalharam, 35 ou 2,6% eram crianças; e em
1915, dos 517 alienados que trabalharam, 15 ou 2,9% eram crianças.

339 Em 1908 só os homens estiveram ocupados nesse serviço. Do total de internados que trabalha-
ram no HNA em 1911, 107 (8,5%) mulheres e 131 (10,4%) homens se ocuparam do serviço
interno; em 1912, 120 (9%) mulheres e 341 (25,6%) homens se ocuparam do serviço interno;
e em 1915, 56 (10,8%) mulheres e 97 (18,7%) homens se ocuparam do mesmo serviço.

340  Em 1911, a oficina de costura produziu 46.616 artigos – entre os quais, lençóis, calças e



315

Tabela 6 – Distribuição, por atividade, das pacientes do sexo feminino do
HNA que exerciam ocupações

Fonte: MOREIRA (Relatórios do diretor da Assistência dos Alienados apresentados ao Ministro da Justiça
e Negócios Interiores em 1909, 1912, 1913 e 1916).

A recomendação contida no decreto 508 de junho de 1890,341 segundo
a qual os indivíduos internados nos estabelecimentos da Assistência a
Alienados deveriam ser submetidos ao trabalho de acordo com sua aptidão
e conforme as indicações do diretor-geral seria mantida em todos os demais
regulamentos relativos ao referido serviço, aprovados entre 1890 e 1930.
Mas qual seria o sentido fundamental da incorporação do trabalho na vida
cotidiana do mundo asilar? Em seus relatórios, Juliano Moreira costumava
exaltar a importância da terapia ocupacional por meio da ênfase em dois
aspectos. O primeiro relacionava-se ao fato de que o trabalho dos internados
representava considerável economia para os estabelecimentos do serviço de
Assistência aos Alienados, sustentados pelos cofres públicos. Em segundo
lugar, a ocupação regular em atividades diversas proporcionaria distração

Atividades

Total de pacientes do
sexo feminino ocupadas
em atividades

Oficinas

Lavanderia

Serviços de limpeza

1908

404

211 (52,2%)

193 (47,7%)

–

1911

589

180 (30,5%)

302 (51,2%)

107 (18,1%)

1912

649

162 (24,9%)

367 (56,7%)

120 (18,4%)

1915

251

82 (32,6%)

113 (45%)

56 (22,3%)

     camisas masculinas, paletós, camisas de enfermaria, vestidos, cortinados, bonés, sacos para
café etc. – no valor de 19:713$560.

341 Cf. Art. 51 do decreto no 508 de 21/06/1890. Estabelecia-se, ainda, que “Parte do produto
da venda dos referidos trabalhos, calculada em 10%, será consignada no orçamento da
Assistência, a fim de ser aplicada a pequenos prêmios aos enfermos que mais se distinguiram
no trabalho, e a módico auxílio pecuniário aos que, tendo-se restabelecido, não dispuserem
de recursos para seu transporte... e para alimentarem-se antes de encontrar colocação”
(Art. 59, decreto no 508, de 21/06/1890). Os trabalhos manufaturados pelos enfermos de
ambos os sexos deveriam ser objeto de uma exposição anual (cf. Art. 109, decreto no 896,
de 29/06/1892).
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aos alienados, ao mesmo tempo em que se constituía um importante meio
de tratamento físico. O trabalho representava, pois, uma forma de disciplinar
os corpos e distrair as mentes, evitando, em muitos casos, a manifestação de
atitudes de rebeldia, tais como fugas, agressões etc.

Como meio terapêutico o trabalho apresentava, contudo, uma
especificidade digna de nota. Destinado, sobretudo, aos doentes mentais
crônicos, tais como os “ébrios de hábito” e aos epilépticos – qualificados
como o contingente, por excelência, dos asilos-colônia –, consistia muito
mais uma forma de “dar-lhes trato” do que de curá-los e/ou recuperá-los.
Entretanto, nos relatórios da década de 20 do século XX, Juliano Moreira
começaria a referir-se explicitamente ao objetivo regenerador do trabalho,
reintegrando os pacientes aos “bons hábitos anteriores aos seus padecimentos
mentais” e na prática de ofícios que lhes asseguraria a sobrevivência depois
da alta. Objetivo expresso no regulamento da Assistência aos Psicopatas de
maio de 1927: “No Hospital haverá as oficinas que o diretor-geral julgar
conveniente estabelecer..., visando sobretudo dar ocupação aos doentes que
possam tirar disso algum proveito para seu tratamento ou sua readaptação à
vida extramanicomial” (Art. 103, decreto no 17.805, 23/05/1927).

Na prática, porém, o trabalho parece ter funcionado efetiva e
prioritariamente como um meio de submeter e controlar o contingente de
internados provenientes, sobretudo, dos setores mais pobres da sociedade,
ao mesmo tempo em que estes eram utilizados como mão-de-obra gratuita,
contribuindo para a própria manutenção da instituição asilar.342 Vale
mencionar que, segundo o Dr. Moura, era costume no HNA “e de grande
proveito para quem deseja se dedicar à psiquiatria, servirem de criados nos
aposentos dos internos os próprios doentes, que são escolhidos sempre na
Seção Pinel” (Moura, 1923:56). Desse modo, como criados dos jovens

342 Vale registrar que de acordo com as denúncias contra a administração do HNA publicadas
pelo Jornal do Brasil no início de 1896, teriam sido remetidos para a fazenda do Dr. Teixeira
Brandão como trabalhadores rurais “alguns loucos... a quem foram dadas altas para esse fim”
(JUSTUS. ‘Assistência a Alienados’. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 08/01/1896). Alguns
psiquiatras chegariam a defender a conversão do alienado, considerado como “um ‘peso-
morto’ na economia social”, em um elemento produtivo, por meio de uma medida de “alto
alcance econômico”, ou seja, a transformação dos manicômios em grandes centros agrícolas
ou em oficinas-escolas, onde o enfermo trabalharia e aprenderia um ofício de acordo com seu
estado mental e suas aptidões (cf. CARDOSO, A. ‘O alienado como fator econômico’. Anais da
Colônia de Psicopatas. Rio de Janeiro, Pap. e Liv. Gomes Pereira, 1928, p.87-91).



317

acadêmicos que estagiavam na instituição, os internados eram transformados
não apenas em mão-de-obra gratuita, mas também em objeto de constantes
observações e investigações dos aprendizes de psiquiatria.

Assim como a fundação do HP II, as reformas do período republicano,
criando a Assistência Médico-Legal aos Alienados no Distrito Federal, seriam
louvadas como símbolo de modernidade e de progresso, inspirados nos mais
avançados padrões e valores burgueses de civilização e de civilidade disseminados
no mundo ocidental. As primeiras reformas do período republicano seriam
brindadas por Teixeira Brandão como sinal da “grandeza moral” e dos “intuitos
humanitários” do novo regime. Em 6 de abril de 1905 foram inauguradas, com
toda a pompa e solenidade, as novas instalações do HNA. O discurso pronunciado
pelo Dr. Afrânio Peixoto – que, na ocasião, substituía interinamente Juliano Moreira
na direção da Assistência aos Alienados – exaltava o programa de governo de
Rodrigues Alves, marcado pela ênfase no saneamento da capital da República.
Sacudindo a “velha cidade adormecida” e disseminando “a saúde, a decência, o
gosto, a prosperidade”, as reformas promovidas pelo presidente da República
fariam, em breve, “... esquecer este Rio animoso, pestilento esbarrondado, de
cortiços e vielas estreitas, sem luz, sem água, sem conforto, e dado a nós ainda, a
nós desta geração, um outro Rio, que nos permitirá a alegria de viver e o orgulho
de viver aqui”.343 Em 1903, enquanto parte da cidade era demolida pelo
engenheiro Pereira Passos para dar lugar a largas avenidas bem-iluminadas, a
“floridos parques e jardins” e às novas construções que se modelavam “pela elegância
e pelo conforto das terras mais cultas”, eram também iniciadas as obras de reforma
das instalações do HNA, que, concluídas em 1905, o transformariam num “hospital
moderno, de porta aberta, onde o sofrimento é respeitado, consolado e curado”,
marcando o advento de uma nova era e a ruptura com um passado que, apesar de
bastante próximo, “devemos esquecer como se fora longínquo, em que quase um
milhar de loucos enchia de gritos e pavores uma prisão arcaica, a que faltavam o
conforto e a decência e o trato humano...”.344

343 PEIXOTO, A. ‘Discurso pronunciado na solenidade de inauguração das novas instalações do
HNA em 06/04/1905’. ‘Crônicas e notícias – Hospital Nacional de Alienados’. Brazil-
Médico. Rio de Janeiro, 15/04/1905, no 15, p.149-150, grifo meu.

344 Ibid., p.150. Acrescente-se, ainda, que no discurso pronunciado por Juliano Moreira na
cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Manicômio Judiciário, o ato não deixaria
de ser visto como um sinal de que o Brasil ingressava nos “tempos modernos”, seguindo o
exemplo dos “países civilizados” (cf. ‘Manicômio Judiciário. Lançamento da pedra
fundamental’. O Paiz. Rio de Janeiro, 22/04/1920).



318

Apesar de objeto de uma série de questionamentos – muitos dos quais
desencadeados no âmbito da própria medicina mental –,345 o asilo conti-
nuaria a ser defendido pelos médicos e psiquiatras brasileiros de fins do
século XIX e início do XX como “uma necessidade indeclinável das grandes
cidades modernas, ‘tão indispensáveis... como são os seus esgotos, o calça-
mento das suas ruas e praças, os seus hospitais gerais, etc.’...”.346 A mesma
crença seria reafirmada por Juliano Moreira ao discutir os meios mais ade-
quados de dar assistência aos alienados brasileiros num relatório apresenta-
do no Congresso Nacional de Assistência Pública e Privada, realizado em
1908, e no IV Congresso Médico Latino-Americano de 1909 (Moreira,
1909:3), cujos fundamentos seriam expressos muitos anos depois no traba-
lho apresentado na reunião inaugural da 3a Semana Anti-Alcoólica, promo-
vida pela LBHM: “São os distúrbios mentais cada vez mais um crescente
perigo nacional, pois que eles aumentam dia a dia e ..., cada vez represen-
tam papel de maior importância na vida das coletividades”.347 Os estabele-
cimentos de reclusão destinados aos doentes mentais deveriam, contudo,
ser modernizados, tornando-se efetivamente espaços de medicalização cada
vez mais sofisticados e eficazes, capazes de tratar e controlar os distúrbios
psíquicos. As reformas deveriam, portanto, orientar-se em torno de alguns
pontos fundamentais.

O primeiro objetivo seria o de eliminar o caráter fechado dessas
instituições, mediante a supressão das grades e dos demais elementos que
conferiam ao hospício um perfil similar ao da prisão. Teixeira Brandão
vangloriava-se de ter empreendido no Hospício Nacional as mesmas
modificações pelas quais teriam passado os principais asilos europeus:

As grades foram postas abaixo; as cadeiras de contenção e as argolas de ferro onde prendiam-
se os alienados desapareceram; o asilo foi aberto aos parentes dos enfermos, que os podem
visitar duas vezes por semana; as saídas, o passeio, e as visitas às famílias, permitidos; recreios
foram estabelecidos na chácara para gozo dos enfermos, e até festas foram instituídas.348

345 Sobre as críticas e revisões da instituição asilar desenvolvidas pelo movimento da chamada
“segunda psiquiatria” a partir de meados do século XIX, veja-se, por exemplo, CASTEL (1978).

346 RODRIGUES, N. ‘A assistência médico-legal a alienados...’, op. cit., p.43.
347 MOREIRA, J. ‘Reformatórios para alcoolistas’, op. cit., p.61-62.
348 BRANDÃO, J. C. T. et al. ‘Discussão sobre a Assistência de Alienados’. “Atas das Sessões do 4o

trimestre de 1898”. Anais da Academia de Medicina. Rio de Janeiro, 1899, T. LXV, vol. I,
p.127-128.
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Os asilos-colônia seriam concebidos para colocarem em prática as
experiências mais completas da “ilusão de liberdade”. Criados em terrenos
amplos e isolados, os alienados neles internados desfrutariam de maior
liberdade de movimentos, podendo, inclusive, ser submetidos ao sistema
hetero-familiar. Contando com a adesão mais entusiasmada e irrestrita dos
médicos brasileiros não-especializados no campo da medicina mental e com
o apoio reticente dos psiquiatras, o sistema open-door influenciaria, em certa
medida, a organização das colônias agrícolas e a implantação de algumas
experiências da assistência familiar em São Paulo349 e no Rio de Janeiro.

Tais iniciativas seriam viabilizadas, por um lado, sem que a crença nas
vantagens insuperáveis do isolamento no tratamento dos casos de alienação
mental fosse abalada e, por outro, respeitando-se o princípio de que a liberdade
concedida ao alienado deveria ser compatível com a segurança pública e com
as indicações terapêuticas. Previstos para serem criados nas periferias das
colônias feminina e masculina pela reforma de 1911 (cf. Art 2 do decreto
no 8.834, de 11/07/1911), os serviços de assistência hetero-familiar seriam
introduzidos por Gustavo Riedel na Colônia de Alienadas do Engenho de
Dentro em fins da década de 20 do século XX.350 Entre os muitos significados
desse tipo de experiência cabe notar que, conforme observou Amarante (1982),
a assistência hetero-familiar revelar-se-ia como estratégia fundamental da
psiquiatria com o intuito de comprometer o conjunto da sociedade com o
tratamento não apenas da loucura, mas da anormalidade, categoria muito
mais abrangente que, nesse momento, consolidava-se como alvo principal da
intervenção social e política do psiquiatra.

349 Sobre a experiência das colônias agrícolas no complexo do Juquery, criado por Franco da
Rocha em fins do século XIX veja-se, por exemplo, ROCHA (1912). O sistema de assistência
familiar seria instalado em São Paulo por Franco da Rocha, depois de vencer muitas relutâncias,
em abril de 1908, constituindo-se no primeiro exemplo do gênero na América do Sul.

350 Integrando o programa a ser executado pela Colônia do Engenho de Dentro, os serviços de
assistência familiar dentro do perímetro do estabelecimento foram completados em 1927.
No mesmo ano iniciou-se a expansão desses serviços para fora dos limites da colônia. O
modelo adotado inspirou-se sobretudo no “sistema de Uctspringe, isto é, Assistência familiar
na periferia do Hospital-Colônia, exercida por empregados da mesma colônia ou por suas
famílias” (‘Assistência familiar’. Anais da Colônia de Psicopatas – Engenho de Dentro (RJ). Rio
de Janeiro: Pap. e Liv. Gomes Pereira, 1928, p.426-437). Na época, havia no Engenho de
Dentro 10 doentes mentais em assistência familiar e 8 em domicílio afiançado.
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Na realidade, a maior parte das reformas propugnadas não passariam
de intenções dos diretores e psiquiatras do Serviço de Assistência a Alienados
do Distrito Federal ou seriam implantadas de modo bastante parcial. Como
foi visto, a redução das internações, fundamentada na idéia de que somente
os doentes crônicos perigosos ou os que em suas crises agudas se tornassem
ameaça para si próprios ou para a segurança coletiva deveriam ser reclusos,
acabaria comprometida pela própria perspectiva que ampliava de forma
ilimitada as fronteiras da anormalidade, imputando ao doente mental o
estigma de periculosidade tão mais ameaçadora quanto menos visível aos
olhos leigos fossem os indícios da doença. Perspectiva que, a meu ver, conferia
significado bastante específico às estratégias preventivas que se manteriam
sempre acopladas a altos índices de internações nas instituições asilares.
Acrescente-se ainda, que, embora a maior parte dos especialistas defendesse
insistente e incansavelmente a idéia de que para cada tipo de doente e de
doença mental deveria haver um estabelecimento especializado, as conquistas
da psiquiatria brasileira nesse sentido foram reduzidas e precárias.

No HNA, as grades, as casas-fortes, as camisas-de-força, enfim, os meios
repressivos caracterizados pela violência explícita das agressões diretas aos corpos
dos internados não seriam eliminados do cotidiano da experiência republicana
da reclusão, ao contrário do que propalaram muitos dos seus diretores com tal
eficiência que algumas pessoas chegariam a testemunhar mudanças inexistentes.
Ao visitar o hospício em 1904, Maurício de Medeiros, por exemplo, registraria:
“Havia como nota dominante a preocupação de eliminar do Hospital o aspecto
de prisão. Todas as grades haviam sido retiradas. Os quartos-fortes transformados
em quartos de isolamento” (apud Lopes, 1966:34). De fato, a retirada das
grades e sua substituição por janelas de Hitzig teria sido insistentemente solicitada
por Juliano Moreira desde essa época, como meio de proporcionar aos indivíduos
reclusos a “ilusão de liberdade” tão celebrada pela psiquiatria coeva. Entretanto,
passados quase 20 anos, o diretor do estabelecimento não havia conseguido
realizar seu intento: “Mui lamentável é que por ocasião do centenário de nossa
Independência ainda não possamos retirar das janelas do Hospital Nacional as
grades que tanto o afeiam (sic)”.351 Segundo Lopes, as grades na fachada externa,

351 MOREIRA, J. Relatório do diretor da Assistência a Alienados apresentado ao Ministro da Justiça e
Negócios Interiores em 31/03/1922, p.68. Na segunda colônia agrícola construída no Juquery
em 1908, as grades de ferro das janelas foram suprimidas “para dar às casas o aspecto de
habitação comum” (ROCHA, Hospício..., op. cit., p.25).
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nas janelas do pavimento superior e nos quartos de segurança persistiram
durante toda a década de 20 do século XX.

Quanto aos quartos-fortes, o depoimento de Lima Barreto, transcrito
no segundo capítulo deste livro, indica que estes, assim como a “ducha de
chicote”, persistiram, sendo largamente utilizados durante a gestão de Juliano
Moreira. O uso da camisola de força, bem como o das coberturas de lona
para conter os loucos dentro da banheira, condenadas pelos princípios da
psiquiatria moderna, seriam denunciados por um dos redatores do Jornal
do Commercio em princípios de 1902.352 Prescrito entre os meios de
tratamento e de manutenção da ordem entre os enfermos, fixados pelo
primeiro regulamento republicano (cf. Art. 54, decreto no 508, de 21/06/1890),
o uso do colete-de-força e da célula seria eliminado pela reforma de 1904
(cf. Art. 120, decreto no 5.125, de 01/02/1904). Os regulamentos da
Assistência a Alienados, aprovados durante o período da Primeira República,
ratificariam os outros meios coercitivos estabelecidos pelo regulamento de
junho de 1890: a privação de visitas/passeios e outras distrações e a reclusão
solitária, com a ressalva de que, quando indicados, só poderiam ser “aplicados
depois da conferência entre dois médicos do estabelecimento e o diretor”
(cf. Arts. 120 e 121 do decreto no 8.834, de 11/07/1911; e Arts. 171 e
172 do decreto no 17.805, de 23/05/1927). Vale lembrar ainda que, de
acordo com a lei de 1903, os casos de violência e de atentado ao pudor
praticados nas pessoas dos alienados seriam punidos por meio de ação penal
(cf. Art. 9, decreto no 1.132, de 22/12/1903).

Entretanto, constantemente denunciados pela imprensa e registrados
nos relatórios e ofícios dos diretores dos estabelecimentos públicos destinados
aos alienados, os usos e abusos da violência contra os indivíduos internados
continuariam presentes no dia-a-dia do mundo asilar. As freqüentes agressões
de enfermeiros ou de outros internados, as condições extremamente precárias
das acomodações e da alimentação, os suicídios, eram, no entanto, justificados
pelos diretores e administradores do hospício e das colônias como decorrentes
da superpopulação – e seus conseqüentes desdobramentos, tais como as
“perigosas misturas” entre indivíduos de diferentes condições sociais e entre

352 Cf. ‘Hospício Nacional de Alienados’. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 13/02/1902. De
acordo com as informações publicadas na Gazeta de Notícias, nem a camisola de força, nem a
cobertura de lona seriam utilizadas no HNA (cf. ‘O Hospício de Alienados’. Gazeta de
Notícias. Rio de Janeiro, 14/02/1902).
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diferentes tipos e estágios da doença mental –, associada ao número
insuficiente e à falta de qualificação dos enfermeiros e guardas. Aliás, as
constantes fugas de indivíduos recolhidos no hospício e nas colônias que,
noticiadas com alarde pela imprensa, abalavam a credibilidade dessas
instituições, eram invariavelmente atribuídas às mesmas causas
anteriormente mencionadas.

Como foi visto, as irmãs de caridade tornar-se-iam um dos alvos
privilegiados das investidas médicas contra a administração da Santa Casa
da Misericórdia durante os anos 80 do século XIX. Proclamada a
República, as religiosas seriam retiradas do hospício e substituídas por
enfermeiras européias. Além disso, seria criada no HNA “uma escola
destinada a preparar enfermeiros e enfermeiras para os hospícios e hospitais
civis e militares” (Art. 1, decreto no 781, de 27/09/1890). Mas as medidas
que objetivavam proporcionar uma formação profissional adequada aos
enfermeiros que lidavam com os doentes mentais, apontada pelos primeiros
alienistas como condição essencial para que o hospício se transformasse,
de fato, num espaço medicalizado, não passariam de intenções fixadas
pelo texto legal pelo menos até a década de 20 do século XX. Em 1896,
o Dr. Carlos Seidl considerava que os problemas enfrentados pelo HNA,
longe de serem produzidos pela saída das irmãs de caridade, como
argumentavam alguns, deviam-se à ausência de “uma Escola completa de
enfermeiros de ambos os sexos, moldada pelas da Europa e pela da
República Argentina...”.353

Em seus relatórios, os primeiros diretores da Assistência a Alienados
lamentavam quase sempre a falta de condições materiais e humanas para
que a Escola de Enfermeiros fosse efetivamente colocada em funcionamento,
solucionando um dos mais graves problemas enfrentados pela instituição.354

A ativação da Escola de Enfermeiros figuraria entre os pontos componentes
do projeto de reformas empreendidas na administração de Juliano Moreira.

353 SEIDL, C. ‘O Hospício Nacional e a escolha de enfermeiros’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro,
15/06/1896, no 23, p.208.

354 Cf. CARNEIRO, P. D. Relatório do diretor do HNA apresentado ao Ministro da Justiça em 17/03/1902,
p.14. Em 1899, três órfãs foram enviadas pela Pretoria para ingressarem na Escola de
Enfermeiros. Contudo, analfabetas, “irregulares no modo de proceder”, preguiçosas e rebeldes,
não se ajustaram às exigências para cursar a Escola, sendo reencaminhadas ao Pretor (cf. Idem.
Relatório do diretor do HNA apresentado ao Ministro da Justiça em 15/02/1900, p.6-7).
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Reinaugurada em 17 de fevereiro de 1905, a Escola tornar-se-ia, dois anos
depois, mais uma vez inoperante, em decorrência da falta de verbas e do número
crescente de doentes internados que, sobrecarregando de trabalho os alunos e
os médicos, tornavam inviável a freqüência às aulas. Em 1913, as novas tentativas
de reerguer a Escola foram vãs. Em fins dos anos 10 do século XX, J. A. Brandão
apontava como um dos maiores obstáculos ao bem-estar dos alienados internados
nas instituições asilares a dificuldade de se obter “pessoal de vigilância com a
necessária compreensão do que seja um doente mental e de como deve ser
conduzido na vida hospitalar” (Brandão, 1917:37). No início dos anos 20 do
mesmo século, as insistentes reclamações dos psiquiatras parecem ter sensibilizado
as autoridades legislativas, que aprovariam verbas não apenas para a manutenção
da Escola de Enfermeiros do HNA, mas também para a instalação da Escola
Alfredo Pinto na Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro.355

Como se observou, a proteção do louco contra a sua própria loucura e
contra as agressões que comumente sofriam, desfilando seu delírio pelas
ruas da cidade, serviria como um dos principais argumentos utilizados pelos
alienistas para comprovar a necessidade e a legitimidade da sua reclusão em
estabelecimentos especiais. Contudo, mesmo nos áureos tempos da
administração de Juliano Moreira, os estabelecimentos do Serviço de
Assistência aos Alienados do Distrito Federal jamais ofereceriam a tão
propalada proteção. Muitos indivíduos internados seriam vítimas de violentas
agressões por parte dos próprios companheiros ou dos enfermeiros e guardas.
É o caso, por exemplo, da “preta velha” Francisca Maria da Silva, que viria a
falecer no HNA em outubro de 1894 após ter sido gravemente ferida,
provavelmente, pela companheira Ana Teodora da Silva, “mulher moça e
robusta e sujeita a impulsões”; de Arlindo Alves de Souza Firmo, internado
nas colônias da Ilha do Governador, que morreria em maio de 1913 em
conseqüência dos ferimentos produzidos por seu companheiro de quarto,
Manoel Pedro Joaquim; e de um alienado “decrépito e doente” também
internado naquelas colônias, morto em abril de 1912 após ter sido espancado
por dois companheiros, um alcoólatra epiléptico e outro maníaco-
depressivo.356 Em maio de 1904, Maria do Matto foi molestada por um

355 Cf. MOREIRA, J. Relatório do diretor de Assistência a Alienados apresentado ao Ministro da Justiça
e Negócios Interiores em 31/03/1922, p.71.

356 Diante desse último fato o Dr. Rodrigues Caldas, diretor das Colônias da Ilha do Governador,
enfatizaria as dificuldades da fiscalização e da vigilância decorrentes não apenas das
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dos empregados do HNA; Manoel Joaquim Ribeiro (em janeiro de 1907) e
Edmundo Mounier (em março de 1908) foram “barbaramente espancados”
por enfermeiros da mesma instituição, tendo o segundo falecido em
conseqüência da agressão.357

Os sofrimentos da própria loucura, levados, muitas vezes, a limites
insuportáveis pela reclusão, conduziriam alguns internados a optarem pela
morte, restando ao psiquiatra apenas registrar os freqüentes casos de suicídio
no hospício: João Conrado dos Santos, preto, 46 anos, solteiro, brasileiro,
internado no HNA em 6 de março de 1901, suicidou-se três dias depois;
em julho de 1906 Leonor da Silva, “iludindo a vigilância dos empregados”,
pulou uma das janelas do prédio, vindo a falecer por causa das graves lesões
no crânio decorrentes da queda; atando a ceroula às grades da janela de um
dos quartos de isolamento das colônias da Ilha do Governador, Américo
Lima, brasileiro, pardo, 26 anos, solteiro, sem profissão conhecida, enforcou-
se em setembro de 1917.358 No começo da década de 20 do século XX, o

      especificidades desse tipo de estabelecimento, mas também do número insuficiente e da falta
de qualificação dos empregados. CALDAS, J. A. R. Relatório do diretor das Colônias de Alienados da
Ilha do Governador apresentado ao diretor de Assistência a Alienados em 10/03/1913, p.3-4. Todos
os casos aqui mencionados foram extraídos dos relatórios dos diretores do HNA e das Colônias
de Alienados, bem como da documentação relativa à Assistência a Alienados existente no AN.

357 Os relatórios e documentos relativos à Assistência aos Alienados examinados mencionam
apenas um caso de agressão de um empregado por um internado: em 1o de maio de 1900,
Pedro Francisco Soares, internado nas Colônias da Ilha do Governador, onde trabalhava
como auxiliar de cozinha, tomado por uma crise de alucinação, feriu com uma faca o
empregado José Maria Ribeiro da Cunha, sendo, por isso, transferido para o HNA. Entretanto,
tais ocorrências deviam ser também bastante comuns no cotidiano das instituições asilares.
Segundo Juliano Moreira, o número excessivo de internados, associado ao número insuficiente
de médicos, enfermeiros e guardas, impedia que os doentes fossem “observados
convenientemente em seus menores atos”, o que, além de prejudicar o tratamento, ocasionando
a “queda em cronicidade de casos clínicos curáveis”, implicava diversas agressões e tentativas
contra os enfermeiros e os médicos: “Infelizmente no Brasil, ainda não foi criada nenhuma
fórmula de gratidão pública para o funcionário de manicômio que tombar vítima do dever”
(MOREIRA, J. Relatório do diretor da Assistência a Alienados apresentado ao Ministro da Justiça e
Negócios Interiores em 15/02/1909, p.4).

358 Segundo o diretor do estabelecimento, o pai de Américo também havia se suicidado, o que,
denunciando “uma tendência hereditária” e justificando o “imprevisto do ato”, atenuava a
responsabilidade do pessoal encarregado da vigilância (cf. MOREIRA, J. ‘Comunicação do
diretor da Assistência a Alienados ao Ministro da Justiça, de 14/09/1917’, Documentos
relativos à Assistência a Alienados, 1911-1918, AN).
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Jornal do Brasil noticiava dois casos de suicídio no HNA: Ernani da Costa
Couto, 22 anos, empregado do comércio, solteiro, internado no HNA em
15 de janeiro, no dia seguinte, conseguindo “iludir a vigilância do pessoal”
da instituição, improvisou uma corda com um lençol e enforcou-se (‘Suicídio
de um louco no Hospital de Alienados’, Jornal do Brasil, 17/01/1920).
Pouco mais de um mês depois, o operário João da Silva, internado pela
terceira vez no Hospício por alcoolismo, galgou as grades do prédio e atirou-
se ao solo, morrendo em conseqüência da queda (‘Morte de um alcoólatra’,
Jornal do Brasil, 27/02/1920).

Algumas vezes, os indivíduos reclusos no hospício e nas colônias
poderiam ser vítimas do próprio tratamento prescrito pelos psiquiatras.
Apesar dos cuidados recomendados nos regulamentos dessas instituições,
os banhos de mar resultariam, ocasionalmente, acidentes fatais. É o caso,
por exemplo, de um dos doentes internados na Seção Pinel do HNA, morto
em 1893 por asfixia, quando tomava banho de mar, e de Eduardo Tavares
de Carvalho, que, em janeiro de 1901, desapareceu arrastado por uma forte
corrente na Praia do Galeão, sendo seu corpo encontrado dias depois.

Geralmente, os maus tratos, os acidentes e as agressões ocorridos no
mundo asilar eram denunciados pela imprensa e resultavam em inquéritos
policiais para apurar as responsabilidades. Mas, se em alguns casos os acu-
sados eram punidos com a demissão e a prisão, em muitos outros a própria
administração dos estabelecimentos procurava reduzir a gravidade dos inci-
dentes atribuindo-lhes o caráter de acidentes inevitáveis em instituições do
gênero. É o que se pode depreender, por exemplo, da resposta de Juliano
Moreira às acusações de maus tratos infligidos a pacientes por empregados
do HNA, divulgadas pela imprensa carioca em março de 1912, a partir do
caso de Manoel Martins Gouvêa: “o problema do pessoal subalterno dos
manicômios é árduo em toda a parte do mundo. Não há manicômio leigo
ou religioso em que não tenha ocorrido casos de violências físicas a doen-
tes”.359 De acordo com informações veiculadas pelos jornais, Manoel Martins
Gouvêa, branco, 45 anos presumíveis, teria sido violentamente espancado
no mesmo dia em que dera entrada no HNA, em 8 de março de 1912,
falecendo poucas horas depois. Constatado, por meio de necrópsia, que
Manoel apresentava fraturas em duas costelas, Juliano Moreira abriu inquéri-

359 Idem. Relatório do diretor da Assistência a Alienados apresentado ao Ministro da Justiça e Negócios
Interiores em 11/03/1913, p.3.
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to administrativo para apurar se tais fraturas tinham sido acidentais ou
provocadas por violência sofrida pelo paciente, por agressão de “algum de-
salmado guarda”, ou da luta com outro paciente. As informações obtidas
pelo diretor no Pavilhão de Observação e na Seção Pinel levaram-no a con-
cluir que: “... sendo o paciente um alcoolista com alucinações, não é impos-
sível que antes de vir para aqui tivesse fraturado lá fora as costelas, e sendo
confuso de idéias, por certo não estava sua sensibilidade em condições de
mostrar com segurança o que sofria”.360 Como não havia provas contra qual-
quer empregado, Juliano Moreira não levou o fato ao conhecimento da po-
lícia. Entretanto, o incidente seria divulgado pela imprensa, resultando na
abertura de um novo inquérito pela Comissão Inspetora dos Estabeleci-
mentos Públicos e Particulares do Distrito Federal, no decorrer do qual os
Drs. Jacyntho de Barros e Júlio Suzano Brandão, ambos do serviço médico-
legal do Distrito Federal, elaborariam um laudo de exumação e autópsia de
Manoel Gouvêa, cujas conclusões extremamente vagas e reticentes (Barros
& Brandão, 1912),361 aliadas ao fato de se tratar de um indigente, teriam
provavelmente contribuído para que o caso fosse encerrado.

Essas minúsculas tramas, registradas sob a forma quase telegráfica nos
ofícios e relatórios das diretorias do HNA e das Colônias, em despachos
ministeriais e no noticiário dos jornais, apesar de recolhidas de modo esparso
e aleatório, projetam, por intermédio de pequenos flashes, uma das dimen-
sões mais sombrias e aterradoras do cotidiano do mundo asilar, construída
e reproduzida sob a “lucidez da racionalidade” da ciência e da modernidade.
Se a transformação do louco em doente mental acabaria por generalizar, de
um modo ou de outro, a idéia e o sentimento de que este representava uma
ameaça que deveria ser necessária e legitimamente reclusa e contida em
estabelecimentos especiais, a imagem do hospício como símbolo positivo
do progresso e da civilização não se disseminaria da mesma forma, nem na
mesma proporção. Sem dúvida, para muitos, comprometidos, direta ou
indiretamente, com os ideais difundidos pela psiquiatria, o HNA era “um
estabelecimento modelar... digno da mais viva admiração”, representando

360 ‘Informe do diretor geral da Assistência a Alienados ao Ministro da Justiça e Negócios
Interiores de 26/03/1912’, Documentos relativos à Assistência a Alienados, 1911-1918, AN.

361 Embora os legistas constatassem a existência de sinais internos e externos de fortes
traumatismos, “causados por instrumento contundente de pequeno volume, bem que posto
fortemente em ação”, concluíam nada poder afirmarem categoricamente acerca do modo
como tais ferimentos teriam sido produzidos.
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“um legítimo orgulho do altruísmo brasileiro aliado às glórias científicas do
país”.362 Mas, para outros, cruel, medonho, infernal, palco de horrores e de
monstruosidades, o hospício republicano era o “vestíbulo para a perda da
razão e da vida”, o Palácio dos Suplícios,363 ou na linguagem limiana, um
verdadeiro “cemitério dos vivos”.

Como o Juquery – um dos símbolos mais expressivos do projeto de
controle e de disciplinarização do espaço urbano, inspirado nos mais mo-
dernos e sofisticados princípios propagados pela psiquiatria de fins do sécu-
lo XIX –, os estabelecimentos do Serviço de Assistência a Alienados do
Distrito Federal, cuja criação figurou entre as primeiras medidas tomadas
pelo governo republicano, não passariam, na prática, de “depósito de seres
sem saída” (Cunha, 1986). Como nos tempos do HP II, a maior parte da
população internada no Hospital Nacional de Alienados, nas colônias
da Ilha do Governador e, depois, do Engenho de Dentro e de Jacarepaguá,
e no Manicômio Judiciário, era essencialmente constituída por aqueles que
jamais conseguiriam recuperar a liberdade e pelo significativo contingente
dos que eram eternamente reinternados.364 Categorias que possuíam como
traço comum o estigma da cronicidade ou da incurabilidade.

Reformada e modernizada, a experiência republicana da reclusão
adquiriria, sem dúvida, um perfil mais sofisticado do que o que caracterizara
o Hospício de Pedro II. Mas, por mais significativas e incontestáveis que
tenham sido as conquistas dos psiquiatras com o advento da República,
ampliando e consolidando as bases políticas e sociais de sua atuação, o projeto
de medicalização da loucura que empunhariam como bandeira era, ainda,
em suas linhas gerais, muito próximo do elaborado e difundido pelos

362 PAIVA, A. de. ‘Loucos criminosos...’, op. cit., p.589. Poucos anos depois, outro jurista afirmava,
depois de visitar o HNA: “Ao entrar-se ali não há a impressão de que se está em casa de
doidos. Parece mais uma daquelas casas de saúde da Suíça, feitas para convalescença de gente
rica. O asseio é completo, as flores em profusão, a ordem é absoluta” (LIMA, 1914:54).

363 Cf. Gazeta da Tarde, 30/05/1896; ‘Os negócios do Hospício de Alienados’. Jornal do Brasil,
27/01/1896; ‘O tifo irrompe no Palácio dos Suplícios’, A Noite, 28/05/1916.

364 Sobre os altos índices das reinternações no HNA entre 1894 e 1907 e as suas possíveis causas
veja-se, por exemplo, a memória apresentada por Henrique Roxo no 4o Congresso Médico
Latino-Americano, 1909 (ROXO, H. ‘Causas de reinternação de alienados no Hospício Nacional’.
ABPNCA. Rio de Janeiro, 1910, nos 3 e 4). Segundo o psiquiatra, o maior percentual de
“alienados reincidentes” é constituído pelos “doentes de alcoolismo” (mais de 40%), seguidos
dos histéricos (aproximadamente 18%) e dos epilépticos (em torno de 14%).



328

alienistas do século XIX. Em outubro de 1926, em uma sessão da Câmara
dos Deputados, ainda ecoavam os mesmos fundamentos que, quase um
século antes, haviam sido veiculados pelos médicos para ratificar a necessidade
de se criar um hospício na cidade do Rio. Em nome dos princípios
humanitários e científicos era preciso,

... acabar com o aspecto rebarbativo do nosso Hospício, velho casarão, digno representante
dos métodos do passado, com seu aspecto de prisão, seus grandes muros, suas grades de ferro,
resto do tempo em que a camisa de força e a reclusão eram os principais meios de tratamento
dos alienados.
Tudo isso é incompatível com a evolução feliz que se tem operado nos tempos modernos,
determinando a supressão de todo meio de contenção mecânica, substituída pelos calmantes
do sistema nervoso, pelo isolamento passageiro e pela vigilância permanente feita por enfermeiros
educados para esse fim especial...365

No entanto, se as idéias eram próximas, o sentido mais profundo da
prática era quase idêntico: a exclusão reinava absoluta sobre qualquer objetivo
de recuperação e/ou de reintegração. As refinadas estratégias de
disciplinarização, marcadas pelo predomínio da persuasão sobre a coação
pautada na violência explícita, seriam assimiladas, sobretudo, para legitimar
e reforçar o monopólio do saber do psiquiatra sobre a doença mental. Como
intuíra o Conselheiro Aires, com a emergência da República, “Nada se
mudaria; o regimen, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem
trocar de pele” (Machado de Assis, 1975:93).366 Da monarquia à república,
do predomínio das relações escravistas à disseminação do trabalho
juridicamente livre, descontinuidades profundas, sob a marca indelével,
entretanto, de uma continuidade essencial: a sociedade permaneceria
estruturada sobre relações de dominação. Como bem acentua Chalhoub
(1996:184), o que ocorre, na realidade, “... é um reordenamento estrutural
nas políticas de dominação e nas relações de classe: institui-se o novo lugar
da luta de classes, engendram-se os novos significados sociais gerais
norteadores dos conflitos sociais”.

365 ‘Parecer da Comissão de Finanças sobre o projeto apresentado por Afrânio Peixoto acerca
da reforma da lei de assistência a psicopatas’. Anais da Câmara dos Deputados, v.12, sessão
de 22/10/1926, p.297.

366 O romance foi publicado originalmente pela Livraria Garnier, em 1904.


