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Parte I - A teoria psiquiátrica no Brasil: nova configuração nas 
primeiras décadas do século XX 
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A TEORIA PSIQUIÁTRICA 

NO BRASIL: 
NOVA CONFIGURAÇÃO NAS 

PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX 



Este livro nasceu de um texto de Borges. Do riso que, com sua 
leitura, perturba todas as familiaridades do pensamento — do 

nosso: daquele que tem nossa idade e nossa geografia —, abalando 
todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata 

para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando por 
muito tempo nossa prática milenar do Mesmo e do Outro. 

Foucault, Les Mots et les Choses21 

Desde o momento de sua constituição, no século XIX, até o início do 

século XX, o saber psiquiátrico brasileiro seguiu a linha da escola francesa 

de Pinei, introduzida no Brasil principalmente por meio de textos de 

Esquirol, que serviram de modelo para a criação do nosso primeiro hospí

cio, o Hospício de Pedro II. A partir de 1890, esse modelo começa a ser 

radicalmente contestado e substituído pela teoria de Kraepelin, traçando 

uma nova linha na historia da psiquiatria. Inauguram-se, assim, modifica

ções radicais no âmbito tanto do saber como no da prática. 

2 1 É notável o riso de Foucault diante do texto de Borges sobre uma certa enciclopédia chinesa: 

"os animais se dividem em: a) pertencentes ao Imperador, b) embalsamados, c) aprisionados, 

porcos de leite, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos na presente 

classificação, i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel 

muito fino de pêlo de camelo, 1) etc., m) que acabam de quebrar a casca, n) que de longe 

parecem moscas" (FOUCAULT, 1 9 6 6 : 7 ) . 



A passagem do século XIX para o XX é significativa para a história da 

psiquiatria no Brasil, pois representa uma mudança na atitude dos alienistas 

brasileiros. Aparece a preocupação em participar da produção científica oci

dental não mais como meros receptores e repetidores sem rigor teórico -

situação em que permaneceram durante muito tempo —, mas como pesqui

sadores de seus fundamentos. As pesquisas inserem-se, então, diretamente 

nos parâmetros com os quais vinha-se trabalhando na Europa nessa época.22 

Em meio ao trabalho incipiente dos psiquiatras, que "distraíam-se 

com a carreira política" (Penafiel, 1913:122), surge a exigência de maior 

aprofundamento científico; as críticas que vinham sendo feitas já não acres

centavam nada, pois se afastavam totalmente da possibilidade de solucio

nar as contradições, mesmo em termos práticos, da psiquiatria; aos alienistas 

já não basta mais justificar a ineficácia dos hospícios com respostas políti

co-administrativas. Era preciso, então, penetrar no interior da 'ciência' da 

alienação mental. 

A partir de Juliano Moreira, a psiquiatria impõe-se como saber necessá

rio à sociedade porque se mostra cada vez mais científica, à medida que 

tenta derivar seu saber da medicina. A partir do século XIX, a cientificidade 

do saber médico é exigida e oferecida como uma das bases da política dirigida 

à conservação da saúde da população concebida como um todo.23 O médi

co, devido a seu conhecimento das causas sociais da doença, afirma sua 

função de auxiliar na manutenção do equilíbrio da sociedade. Da mesma 

forma, a medicina mental atua 'cientificamente' sobre as causas da doença 

Em Danação da Norma, ressalta-se que, em meados do século XIX, ocorre uma "importação 

maciça de teorias, sem grande cuidado com as distinções estabelecidas por um mesmo teórico 

ou com as diferenças entre um pensador e outro, não há nelas uma coerência que possa definir 

o perfil de um determinado período, algo de original ou uma posição própria em torna da qual 

se organizem. Caracterizadas pela repetição do saber estrangeiro, onde o que muda é a 

predominância de um autor sobre os outros, elas retomam certos conflitos teóricos - por 

exemplo, o da natureza puramente orgânica ou não da doença mental . Retomados e 

simplificados, trabalhos com pouco rigor, tais conflitos permitem incoerências internas que a 

prática ausente não pose revestir de aparente objetividade. Por outro lado, as transformações 

do conceito de alienação mental também não têm maior relevância para o desenvolvimento 

da prática asilar" (MACHADO, 1 9 7 8 : 3 8 3 ) . 

23 "Possuindo o saber sobre a doença e a saúde dos indivíduos, o médico compreende que a ele deve 

corresponder um poder capaz de planificar as medidas necessárias à manutenção da saúde. 

O conhecimento de uma etiologia social do espaço da sociedade com o objetivo de localizar e 

transformar objetos e elementos responsáveis pela deterioração do estado de saúde das populações" 

(MACHADO, 1 9 7 8 : 1 8 ) . 



mental e da anormalidade mental e moral como a delinqüência, o alcoolis

mo etc., lutando contra a ameaça que os doentes e deficientes mentais cons

tituem para o desenvolvimento moral e econômico da sociedade brasileira. 

Por isso, os psiquiatras ressaltam a todo instante o caráter de 

cientificidade do novo discurso psiquiátrico, com o qual procuram obter 

respaldo político para a implantação de um novo modelo psiquiátrico, so

bretudo no que tange às formas de assistência.24 

Os psiquiatras brasileiros começam a participar dos debates científicos 

no estágio em que se encontram na Europa em fins do século XIX, estudan

do seus novos conceitos e suas novas formas de institucionalização.25 No 

Brasil, como na Europa, os alienistas esforçam-se para escapar ao dilema da 

causalidade moral ou orgânica, da descrição dos sintomas ou busca de uma 

sede, para estabelecer uma inteligibilidade escondida da doença em função 

Em discurso comemorativo a Juliano Moreira, Penafiel exalta o programa de reformas que 

condensava um corpo de idéias logo sancionadas pelos altos poderes da nação. A o caráter 

social e moral da influência de Juliano Moreira junto ao Estado, Penafiel associa sua importância 

no âmbito científico e acadêmico; relaciona-o com Oswaldo Cruz, do Instituto de Manguinhos, 

símbolo da ciência positiva no Brasil. Os dois, juntos, "formaram uma escola à parte: contra 

as velhas faculdades, que se prendiam aos mesmos programas, mesmos processos de ensino 

teóricos e nada práticos". Ele afirma que Jul iano Moreira introduziu "o exercício prático das 

experiências e pesquisas anatomopatológicas, bioquímicas, à vida de laboratório, em suma, a 

modo de sairmos nesse particular, do período em que toda utilização desses meios se limitara 

à experimentação na razão proverbial, provocou uma real união de capacidades, refundiu as 

práticas e o serviço público de assistência" (PENAFIEL, 1 9 1 3 : 1 2 1 ) . 

Os psiquiatras brasileiros começam a participar dos debates científicos sem haver percorrido 

toda a trajetória de pesquisas, debates e impasses da psiquiatria européia, que vai do critério 

sintomatológico de classificação e determinação da doença mental até a etiologia, trajetória 

que conferiu à psiquiatria uma racionalidade cada vez mais médica. Robert Castel resume essa 

trajetória: "desde a origem, a escola alienista havia elaborado sua concepção reativa e psicogênica 

da doença mental à distância das pesquisas da medicina clínica. Evidentemente, a distância 

entre uma 'medicina psicológica' — termo que se torna cada vez mais pejorativo — e uma 

medicina geral - cada vez mais segura de deter o monopólio da cientificidade - apenas 

aprofundou-se. (...) Alguns alienistas tentam escapar aos dilemas causas morais-causas orgânicas, 

descrição dos sintomas—pesquisa da sede, para estabelecer uma inteligibilidade da doença em 

função de sua evolução e não mais da descrição de seus sintomas. (...) Fazem de cada sintoma 

um signo que remete, com outros signos, a uma inteligibilidade escondida da doença desdobrada 

numa duração. Passa-se assim de uma sintomatologia, simples fenomenologia descritiva, a 

uma semiologia, através da qual a doença adquire ao mesmo tempo um sentido subjacente a 

suas manifestações exteriores e um potencial evolutivo. U m passo a mais é dado se esta 

subjacência e essa evolução forem ligadas a uma causa objetiva. É a passagem da semiologia à 

etiologia, realizada pela concepção de degenerescencia de Morel" (CASTEL, 1 9 7 6 : 2 7 5 - 2 7 6 ) . 



de sua evolução e não mais da descrição de seus sintomas. O conceito de 

loucura circular, que faz de cada sintoma um signo que reenvia, com outros 

signos, a uma inteligibilidade escondida da doença desenvolvida numa 

duração, permite passar de uma sintomatologia para uma semiologia, pela 

qual a doença adquire um sentido subjacente e um potencial evolutivo. 

Esse sentido subjacente está ligado a uma causa objetiva, passando-se da 
semiologia para uma etiologia, realizada pela concepção de degenerescencia de 
Morel - que exporei mais tarde - , concepção por meio da qual a inteligibilidade 
da doença não é mais considerada como dada pelo agrupamento de sintomas, 
mas por referência a uma causalidade oculta. 

As novas questões mais discutidas nos meios psiquiátricos europeus 

passam, aqui, a ser alvo de atenção: a influência da civilização na produção 

de doenças mentais, a importância da educação, as degenerescências, os 

diferentes modos de assistência. Retoma-se o questionamento radical da 

psiquiatria de Pinei, que havia levado à reformulação da concepção de do

ença mental, numa tentativa de resolver certas contradições que marcavam 

a ambigüidade desse saber. 

Essas contradições apareciam a todo momento na exigência de defini

ção do conceito de alienação mental como uma doença moral ou física; 

manifestavam-se na necessidade de explicitar os critérios de cientificidade 

próprios à teorização da loucura, numa atitude de aceitação ou rejeição do 

estatuto de ciência para a psiquiatria; elas eram percebidas na prática, no 

tratamento eminentemente moral, mas que não podia deixar de se referir ao 

substrato orgânico fornecido pela medicina clínica. Enfim, decorriam da 

dificuldade de se elaborar a racionalidade da loucura numa linha fisiológi

ca, preocupação que caracteriza o século XIX, entravando a todo instante o 

discurso psiquiátrico, em sua proposta de institucionalizar e legalizar seu 

saber, e permitindo aos alienistas enxergarem a fragilidade da teoria psiqui

átrica e se voltarem para a pesquisa de novos conceitos.26 

As modificações operadas nos âmbitos do saber e da prática fundam-se num modelo de 

psiquiatria que caracteriza-se, como ressalta Jurandir Freire Costa, por um tríplice discurso, 

visto que é formado por três vertentes: a organicista, a psicologista e a sociologista. A corrente 

organicista atua sobre o organismo doente. Busca uma lesão ou disfunção no nível do organismo 

somático. Toma por objeto o corpo do indivíduo. Seu espaço de intervenção é o hospital, o 

asilo, considerado local de cura p o r meio do conf inamento , das terapias biológicas 

(eletrochoques, choque insulínico, choque cardiológico, lobotomias) e dos medicamentos. 



As transformações por que passa a teoria psiquiátrica européia tiveram 

um paralelo entre nossos alienistas. Sua repercussão no Brasil ocasionou uma 

reviravolta; gerou a substituição do modelo teórico de Esquirol pela adesão à 

teoria de Kraepelin. O discurso de nossos alienistas mergulhou num processo 

de autoquestionamento, que caracterizou a psiquiatria européia do século 

XIX, passando a discutir as novas teorias psiquiátricas, isto é, questionando 

um corpo conceituai que se delimita e desenvolve nas primeiras décadas do 

século XX. Esse novo discurso, chegado a nós sobretudo por intermédio de 

Juliano Moreira, forma pela primeira vez, no Brasil, um movimento capaz de 

definir o perfil de uma posição própria, em torno da qual se organizam nossos 

principais psiquiatras. Essa mudança diferencia o discurso psiquiátrico inau

gurado com o modelo alemão dos trabalhos teóricos brasileiros de todo o 

século XIX, que eram importados sem nenhum cuidado conceituai. 

A partir do rompimento com a tradição francesa e da introdução do 

modelo alemão, a teoria da alienação começa a enfrentar novas dificuldades, 

apontando diferentes soluções, mais adequadas aos padrões da ciência da 

época, na tentativa de resolver a antiga ambigüidade do caráter físico ou 

moral da doença mental. É assim que, com Juliano Moreira, acredita-se ter 

resolvido esse problema pelo estreitamento da relação, que sua teoria ofere

ce, com a medicina clínica. Essa relação se manifesta na incorporação de 

causas psicológicas e morais à etiologia orgânica da doença mental. Se du

rante o século XIX essa mistura era vista como contraditória e, conseqüen

temente, de caráter não científico, agora ela não resultará mais na negação 

do estatuto de ciência à psiquiatria. Ao contrário, é ela que assegura a vali

O modelo de doença privilegiado para o estudo da doença mental são a afasia e a paralisia 

geral progressiva. Essa corrente se prolonga até o final do século XX, tendo tido importantes 

repercussões no desenvolvimento da farmacologia. A vertente psicologista representa-se 

sobretudo pela análise, de onde apreende o modelo da neurose. Tem como objeto de ação o 

indivíduo, por meio da psicoterapia, para atuar sobre a imagem que o doente tem de si 

próprio. Seu espaço de intervenção é o consultório privado, e seu interlocutor, as famílias de 

elite. Essa vertente exacerbou-se, no século XX, em 'psicanalismo', como o entende Castel, no 

sentido de uma tendência a estender a psicanálise a toda a sociedade, pensada como dependente 

de impulsos pessoais. A corrente sociologista assume como seu objeto não o indivíduo, 

tampouco seu corpo, mas as massas. Seu interlocutor é o Estado, e seu espaço de intervenção, 

o exterior do hospital. Privilegia como modelo de patologia as doenças venéreas e o alcoolismo. 

Seu princípio básico é a prevenção da sociedade, realizada por meio de grandes propagandas 

nas rádios, revistas etc. Prolonga-se até o século X X numa corrente 'sociologista', acreditando 

ser a doença do indivíduo um reflexo direto da doença da sociedade, que precisa, portanto, ser 

modificada (COSTA, 1 9 8 4 ) . 



dade científica do saber sobre a loucura no século XX, na medida em que os 

distúrbios psíquicos passam a ser definidos segundo a interação do estado 

psicológico com as condições fisiológicas do indivíduo: "para toda mudança 

no campo psíquico corresponde um distúrbio no campo somático" 

(Kraepelin, 1856-1926: introdução). 

Dessa forma, estabelece-se uma descontinuidade no saber psiquiátrico, 

caracterizada pela diferença entre a psiquiatria moral e a psicológica, 

descontinuidade não muito clara pelo fato de que a relevância do saber 

psicológico em Kraepelin não é evidente. Em todo caso, é sempre visível 

um esforço de adequar a doença mental à etiologia de ordem físico-psico

lógica e de afastar-se cada vez mais do fato moral, buscando causas específi

cas em lugar da generalidade etiológica das teorias do século XIX. Kraepelin 

apresenta em sua nosografia entidades estabelecidas a partir de grupos clí

nicos determinados, que deveriam "manifestar alguns fatores etiológicos, 

ou pelo menos algum tipo de lesão suficientemente constante" (Ey, 1975:7). 

A psiquiatria passa de um saber eminentemente moral para um saber 

psicológico: de uma teoria que explica a especificidade das moléstias men

tais pelos mesmos fatores genéricos, ou seja, os mesmos aspectos da socieda

de civilizada, considerada causa dos diferentes comportamentos desviantes 

que caracterizam a loucura, para uma psiquiatria em que a especificidade 

do fator causal vai determinar a especificidade do distúrbio psicológico, 

fazendo corresponder a cada tipo de doença mental uma lesão específica. 

As mudanças no saber psiquiátrico se esboçam nas teorias do século XIX, 
mas só se evidenciam, no Brasil, com Juliano Moreira, cuja nosografia, que 
curiosamente não consta de seus escritos, baseia-se na classificação de Kraepelin. 
Trata-se de uma tentativa de elaboração teórica que, dizendo respeito à 
especificidade dos distúrbios e de sua etiologia, termina sendo um discurso 
não só sobre as causas específicas da doença mental propriamente dita, 
irredutível à ordem disciplinar — em relação à qual o saber psiquiátrico apare
ce desde o século passado como uma justificativa científica —, mas também 
sobre as causas das outras formas que escapam ao poder disciplinar.27 

O poder disciplinar é o perpétuo trabalho da norma sobre o indivíduo, sujeitando-o à força 

da disciplina, conforme explica Foucault em Vigiar e Punir. Segundo ele, as disciplinas são 

técnicas para assegurar a ordenação das multiplicidades humanas e é próprio às disciplinas 

tentar "definir, em relação as multiplicidades, uma tática de poder que responde a três 

critérios: tornar o exercício do poder o menos custoso possível (economicamente, pela baixa 



Os psiquiatras classificam então todos os indivíduos considerados 

irredutíveis à disciplina; classificam o que, no sistema disciplinar do século 

XIX, era inclassificável, a partir da noção de anormalidade, a qual surge, no 

final do século passado, como uma categoria médica, relativa a todos os 

indisciplináveis - os anormais. O conceito da anormalidade como uma for

ma de psicopatologia surge, então, como uma maneira de justificar em 

termos médicos as tentativas de submetê-los ao poder disciplinar, viabilizando 

a inserção da criminalidade e de tudo o que possa a ela estar ligado - suas 

causas, os meios de curá-la e preveni-la - no domínio do psiquiátrico. Todo 

indisciplinável, e não só o louco, passa a ser considerado do ponto de vista 

da doença. 

Na classificação de Kraepelin, as classes nosológicas caracterizam a 

especificidade etiológica tanto dos diversos tipos de doença mental quanto 

das várias formas de anormalidade, manifestas sobretudo pelas 'personali

dades psicopáticas' (criminosos, instáveis, mentirosos, querelantes), consti

tuindo um importante campo de pesquisa e de argumentação para o saber 

psiquiátrico. Pode-se afirmar que se deu uma mudança concernente ao sa

ber, marcada pela passagem da concepção de doença mental - fundamento 

da psiquiatria do século XIX - para a concepção de anormalidade como 

forma de psicopatologia, que constitui a novidade do discurso psiquiátrico 

do século XX. 

despesa que acarreta; politicamente, por sua discrição, sua fraca exteriorização, sua relativa 

invisibilidade, a pequena resistência que suscita); fazer com que os efeitos deste poder social 

sejam levados a seu máximo de intensidade e estendidos tão longe quanto possível, sem 

fracasso nem lacuna; ligar enfim este crescimento econômico do poder e a produção dos 

aparelhos no interior dos quais se exerce (sejam os aparelhos pedagógicos, militares, industriais, 

médicos), em suma, fazem crescer ao mesmo tempo a docilidade e a utilidade de todos os 

elementos do sistema" (FOUCAULT, 1 9 7 5 : 2 1 9 - 2 2 0 ) . 




