
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PORTOCARRERO., V. Arquivos da loucura: Juliano Moreira e a descontinuidade histórica da 
psiquiatria [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. 152 p. Loucura & Civilização 
collection, v.4. ISBN 85-7541-019-9. 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.  

  
 
 
 
 

Prefácio 
 
 

Roberto Machado 



PREFÁCIO 

Esse escrito de Vera Portocarrero é um dos muitos frutos da história 
filosófica de Michel Foucault. Ao articular a arqueologia dos saberes à então 
recente genealogia dos poderes para falar em seu próprio nome, a atual 
professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro espelha o modo muito 
particular como se leu a obra do filósofo francês nos anos 70. 

Quando se considera o que hoje é escrito por quem foi de algum modo 

tocado pelas idéias de Foucault, nota-se facilmente que essa literatura filo

sófica está marcada pelo comentário, pela interpretação, pela análise inter

na de sua obra. Nessa perspectiva, Foucault vira um personagem da história 

da filosofia, tendo o seu pensamento dissecado pelo especialista de um pe

ríodo, de uma corrente filosófica, de um autor ou até mesmo de um livro. 

Justamente o que ele detestava. Não foi isso, por exemplo, que o levou a 

criticar, ainda na década de 70, a leitura que Derrida fez de sua História da 

Loucura, com um método que, segundo ele, reduzia as práticas discursivas 

aos traços textuais, em vez de situá-las no campo das transformações em que 

elas se efetuam? Não foi também isso que o fez lamentar, no início dos anos 

80, ter sido tratado por Habermas como autor de uma obra em que passado 

e presente estariam necessariamente em continuidade, como se sua filosofia 

formasse um sistema fechado, uma filosofia da identidade? 

Marcado pela provisoriedade de um pensamento e de uma escrita que 
jamais desejou que continuassem os mesmos, mas se lançassem na direção 
do outro, do diferente, sempre em busca do novo, Foucault estava muito 
menos interessado na continuada busca de fundamentação de suas idéias 
do que no fato de que elas funcionassem com um instrumento provisório e 
parcial capaz de servir para que outros, que a ele recorriam, expusessem suas 
próprias idéias. 

O que expressa um estudo como este de Vera Portocarrero é o desejo de 
um filósofo — categoria na qual eu me incluo ao escrever, com mais três 
amigos, a Danação da Norma - de utilizar livremente o pensamento de um 



grande filósofo como Foucault, que possuía a qualidade de não querer ser 

mestre de ninguém, para dar conta da exterioridade da filosofia e se articu

lar à realidade política de seu país. 

Por um lado, o descontentamento com a redução da atividade filosófica 

à mera repetição dos filósofos, como se o gosto da filosofia estivesse propri

amente ou principalmente em passar a vida polindo seu instrumento, e não 

em utilizá-lo para produzir o novo, realizar suas próprias investigações, le

vando em consideração a conjuntura política e teórica em que se vive. 

Por outro lado, a vontade de contribuir, teórica e politicamente, com 

os meios específicos de uma história filosófica das ciências ou dos saberes, 

para abalar as certezas de uma ciência do homem como a psiquiatria - mas 

o mesmo foi feito por outros pensadores em relação a outros domínios - , 

analisando suas origens e os momentos principais de suas transformações. 

Podia, assim, o filósofo participar, com uma contribuição própria, das lutas 

existentes no campo da saúde contra os efeitos de poder gerados por um 

tipo de saber que já estava sob suspeita de uma parcela relevante dos própri

os técnicos encarregados de produzi-lo e exercê-lo. 

Aprendemos com Michel Foucault que a psiquiatria é um saber situa

do historicamente. Isto é, um discurso de tipo médico sobre a loucura, que 

a considera doença mental, e uma prática que tem a finalidade de curá-la, 

por um tratamento físico-moral, só se constituem em determinado mo

mento da história. Momento em que a loucura torna-se doença, fenômeno 

patológico, mas doença diferente, exigindo, por conseguinte, um tipo espe

cífico de medicina para tratá-la, justamente a psiquiatria. 

Danação da Norma, querendo entender o que aconteceu historicamen
te no campo da saúde, no Brasil, relaciona a psiquiatria com a medicina 
social, partindo da idéia de que é no seio da medicina social que se constitui 
a psiquiatria brasileira; que é do processo de medicalização da sociedade 
que surge o projeto de patologizar o comportamento do louco, só a partir 
de então considerado efetivamente curável. 

Ao escrever esse livro, observamos, a esse respeito, duas coisas. A pri
meira é que, no momento em que a medicina se dá como um de seus obje
tivos combater a desordem social decorrente da não-planificação da cidade, 
na primeira parte do século XIX, o hospital é percebido como causa de 
doença e até mesmo de morte, sendo para isso necessário transformar o seu 
espaço e funcionamento, para capacitá-lo a realizar a cura. A segunda é que, 



no momento em que o hospital se torna uma peça-chave da medicina, nas

ce, em 1852, o primeiro hospital psiquiátrico brasileiro, com o objetivo de 

inserir, como doente mental, uma população que começa a aparecer como 

desviante aos olhos da medicina social nascente. 

Como isso se dá? Realizando os seguintes objetivos: isolar o louco da 

sociedade; organizar o espaço interno da instituição, possibilitando uma 

distribuição regular e ordenada dos doentes; vigiá-los em todos os momen

tos e em todos os lugares, através de uma 'pirâmide de olhares' composta 

por médicos, enfermeiros, serventes...; distribuir seu tempo, submetendo-

os à realidade do trabalho como principal norma terapêutica. Terrível má

quina de curar, que levou o psiquiatra francês Esquirol a afirmar que, no 

hospício, o que cura é o próprio hospício. Por sua estrutura e funcionamen

to, ele deve ser um operador de transformação dos indivíduos: deve agir 

sobre os que abriga, atingir seu corpo, modificar seu comportamento. 

Também data desse momento a formulação, no Brasil, da primeira 

teoria psiquiátrica da loucura, profundamente influenciada pelos franceses, 

principalmente Esquirol, o grande marco do nascimento da psiquiatria, 

que formula o conceito de uma doença mental - a monomania - , em que as 

idéias e os discursos dos alienados podem até mesmo ser considerados nor

mais, visto que sua desordem se situa fundamentalmente no âmbito do 

comportamento, diz respeito aos hábitos, ao caráter, às ações, às paixões do 

alienado. Os primeiros textos psiquiátricos escritos no Brasil, a partir de 

1837, confirmam esse desprestígio das faculdades intelectuais para caracte

rizar a loucura, que concerne agora fundamentalmente à conduta. 

Mas, nessa época, o mais importante na produção brasileira sobre a 
alienação mental é, antes de tudo, seu papel de instrumento auxiliar de 
validação da medicina social, que, ao intervir na sociedade, percebe no lou
co um elemento de desordem urbana e prevê um lugar institucional para 
sua correção. Ao reivindicar ou louvar, em suas teorias, o isolamento do 
doente mental no asilo, seguindo o exemplo de Pinei e Esquirol, os médicos 
brasileiros formulam coerentemente o fundamental de seu saber e de suas 
pretensões. 

Assim, desde a criação do hospício, os psiquiatras brasileiros não se 
cansam de louvar o seu principal operador de cura: a cientificidade de sua 
organização espacial e funcional; a dedicação e competência de seu pessoal 
dirigente; a aplicação do tratamento moral. 



Mas o hospital psiquiátrico também sofre, desde a sua origem, se

veras críticas. E não só críticas externas. Principalmente críticas internas: de 

seus médicos ou seus diretores, que atacam sua organização arquitetônica, a 

subordinação do médico ao pessoal religioso, a ignorância ou maldade dos 

enfermeiros, o processo não-médico de internação, a falta de uma lei nacio

nal de alienados e de um serviço de assistência organizado pelo Estado. 

Essas críticas parecem explicitar, por um lado, a exigência de realmente 

medicar esse espaço de reclusão, evidenciando a dificuldade que a psiquia

tria encontrou em sua luta para ordenar esse mundo da loucura com base 

nos critérios de cientificidade que ela reivindicava. Mas, por outro lado, e 

talvez mais fundamentalmente, essas críticas parecem patentear o fracasso 

da psiquiatria como uma instância terapêutica. Como se, ao mesmo tempo 

que oferece a cura como sua aquisição científica fundamental e produção 

específica do internamento asilar, a medicina mental não pudesse deixar de 

reconhecer que só se entra no hospício para não mais sair, ou, na melhor das 

hipóteses, para logo depois voltar. 

Atenta, a partir de Foucault, às descontinuidades históricas, tanto no 

âmbito dos conceitos quanto no das práticas sociais, Vera Portocarrero ana

lisa o que se tornou a psiquiatria brasileira a partir dessas críticas, na passa

gem do século XIX para o século XX, evidenciando em que consistiu esse 

novo capítulo de sua história. Tomando como marco a metamorfose produ

zida por Juliano Moreira e seus companheiros e discípulos, a atual professo

ra de epistemologia e história dos saberes investiga esse novo momento da 

história da psiquiatria brasileira, privilegiando tanto seu novo modelo teó

rico quanto suas novas formas de assistência ou, de modo talvez mais preci

so, seu discurso teórico e seu discurso social. 

Por um lado, o surgimento de uma nova nosografia, não mais inspirada 
em Pinei, Esquirol e seus continuadores, com os conceitos de mania, 
monomania etc., e sim em Kraepelin, quando Juliano Moreira e os que, 
com ele, iniciam essa nova etapa da psiquiatria brasileira privilegiam o con
ceito de anormalidade, que agrupará, além dos doentes mentais, degenera
dos, epiléticos, criminosos, sifilíticos, alcoólatras. Mudança no âmbito sa
ber, que, respondendo às exigências de se ajustar aos novos padrões científi
cos surgidos na Europa, com a valorização da etiologia específica das doen
ças, busca fundar as teorias da psiquiatria em considerações menos morais 
do que fisiológicas, ou melhor, psicofisiológicas. 



Por outro lado, o surgimento de um sistema de assistência abrangente, 

que, a partir das novas concepções psiquiátricas, não se restringe mais ao 

doente mental, nem ao asilo fechado, pois, além da reforma do já velho 

hospício, propõe a institucionalização de novos espaços terapêuticos, como 

colônias agrícolas, reformatorios, manicômios judiciários, ambulatórios. 

Novas formas de institucionalização da psiquiatria que evidenciam como a 

nova categoria dos anormais, que funda um saber psiquiátrico considerado 

mais científico, torna possível dar conta de maneira mais fina de indivíduos 

considerados perigosos ou nocivos à sociedade. 

Eis a questão ainda atual levantada por este estudo de história dos 

saberes, no momento em que os espaços de reclusão da loucura, em crise 

ainda mais profunda, parecem radicalmente criticados: que intensificação 

dos efeitos de poder a expansão do modelo psiquiátrico concebido como 

uma radicalização de um processo de medicalização da sociedade pode pro

duzir quando são refinados os critérios de cientificidade de seu saber? 
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