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Parte II – O século XX e a nova configuração da prática 
psiquiátrica no Brasil 

4.   Um sistema completo de assistência aos insanos 
 

Vera Portocarrero 



UM SISTEMA COMPLETO DE ASSISTÊNCIA 

AOS INSANOS 

No início do século XX, a prática psiquiátrica rompe com a psiquiatria 
do século XIX, procurando atender às necessidades de um sistema de assis
tência amplo o suficiente para oferecer tratamento especial a todos os tipos 
de anormalidade psicológica, de acordo com cada tipo de distúrbio psíqui
co. O sistema de assistência proposto não é mais centrado num único espa
ço asilar, onde o isolamento no hospício é absolutamente necessário para a 
cura do doente mental, mas apresenta formas terapêuticas alternativas que, 
somadas umas às outras, pretendem oferecer a cada indivíduo anormal, 
degenerado, uma assistência médica que o recupere para a vida em socieda
de. Inicia-se no Brasil um novo sistema de assistência disperso em diferen
tes formas asilares ou não asilares, que permitem penetrar em outras instân
cias da sociedade, como a família, o governo, as Forças Armadas, 
psiquiatrizando a normalidade, oferecendo um tratamento diferenciado para 
o louco propriamente dito e para o desviante em geral, psiquiatrizando os 
espaços sociais de onde possa emergir a alienação mental. 

O novo sistema de assistência não é mais limitado ao espaço do hospí
cio. Ao contrário, está aberto à criação de outras instituições como colônias 
agrícolas, assistência familiar, as quais, acrescidas ao hospício, tornam a ação 
psiquiátrica difusa, isto é, não mais centrada num único espaço asilar. 



A assistência ao alienado em São Paulo é um exemplo do que, no início 

do século XX, se considera, com base no modelo alemão, um sistema de 

assistência completo: 

São Paulo ficou dotado de um sistema completo de assistência aos insanos: 1. asilo fechado 

de tratamento. 2. Colônias-agrícolas anexas ao asilo, onde o open-door 7 2 é parcial. Só 

para os que merecem. 3. Dependências agrícolas ou fazendas onde o open-door comple

to, e para todos os enfermos. 4. Assistência familiar dentro do perímetro do estabelecimento, 

como em Nichtspringe. 5. Assistência familiar fora dos terrenos do asilo, na Vila de Juquery. 

(Rocha, 1 9 1 2 : 1 1 3 ) 

Franco da Rocha considera esse sistema completo e correlato de uma 

reforma radical do serviço de assistência aos alienados, pois "saíram de um 

casarão fechado, soturno, resultado da adaptação de um velho convento" 

para uma instalação com pavilhões isolados, separados por grandes áreas 

ajardinadas, com aspecto alegre e sadio, onde penetram luz e ar em profu

são. O prédio central compõe-se de pavilhões separados para cada sexo e 

tipo de moléstia, tendo cada pavilhão seu refeitório, jardim etc, inclusive 

um salão dividido em pequenos quartos, com atmosfera comum para per

noitarem aqueles que não conseguem dormir (Rocha, 1912:113). 

Essa descentralização espacial não significa, contudo, que o poder do psi

quiatra também se encontre descentralizado. O novo sistema se abre a diferen

tes modalidades de assistência, para ampliar o campo de ação da psiquiatria, 

visando a aumentar o poder de decisão sobre a vida dos alienados, centralizan

do-o cada vez mais nas mãos dos psiquiatras, conforme afirma Nina Rodrigues, 

ao analisar, em 1906, a questão da legislação sobre a assistência a alienados.73 

Estando a prática psiquiátrica aberta a diversas formas de assistência, o 
psiquiatra poderá atender a um número maior de alienados, generalizando 
sua ação a todos os anormais, ao mesmo tempo que sua ação tende a tornar-
se cada vez mais específica e particularizada a cada caso, estendendo-se, 
inclusive, ao alienado em potencial. 

Garantindo que esse sistema espacialmente descentralizado não dis
perse o poder do psiquiatra, a prática psiquiátrica se volta não somente para 

7 2 O regime do open-door baseia-se no princípio da máxima liberdade possível, que se opõe ao 

isolamento na medida em que este não pode ser eficaz na recuperação do alienado porque 

irrita os pacientes, ao passo que a 'ilusão de liberdade' os tranqüiliza, tornando-os mais 

suscetíveis de serem disciplinarizados para o trabalho, para a vida em sociedade. 

7 3 "Por isso", afirma Nina Rodrigues, "sou partidário de uma forte centralização na organização 

e direção da assistência aos alienados" (RODRIGUES, 1 9 0 6 : 3 0 8 ) . 



a terapêutica e a prevenção, mas também para uma luta em favor da estabi

lidade da assistência ao alienado. Propõem-se medidas dirigidas para a cri

ação de uma lei federal que regule essa assistência, e atribui-se ao governo a 

responsabilidade de oferecer à sociedade meios para que se debele esse pro

blema social'. Com recursos fornecidos pelos poderes públicos para a 

hospitalização dos doentes mentais, a psiquiatria poderá transformar esses 

indivíduos perigosos em inofensivos. 

Uma das medidas tomadas pelos psiquiatras com esse objetivo é a cam
panha pela profilaxia mental, feita com o objetivo de mostrar ao governo o 
cuidado que se deve ter com as doenças mentais: 

Grande é a preocupação dos estadistas com a freqüência da tuberculose, do câncer, da sífilis, 

do impaludismo, etc. Ao lado desses males é, todavia, necessário não esquecer as perturba

ções nervosas e mentais que entre nós aumentam dia a dia. (...). Por certo aquelas doenças 

e outras mais muito concorrem para aumento de tais perturbações. Evidente, porém, é que 

se faz preciso encarar com segurança outros fatores sociais, que tanto preparam os momentos 

de eclosão dos distúrbios mentais. (Moreira & Austregésilo, 1 9 2 3 : 5 5 ) 

Faz parte dessa campanha a crítica aos estadistas, por cooperarem com 

o processo social, e aos legisladores, por elaborarem uma lei obscura e inefi

caz quanto às atribuições do governo no tocante à assistência aos insanos: 

Mas ¿ essa mesma legislação federal sobre insanos o documento mais eloqüente que se 

pode produzir do atraso das nossas idéias em matéria de assistência médico-legal de 

alienados. O insucesso das tentativas demonstra neste particular insuficiência do preparo 

daqueles que afizeram, para abraçar numa vista de conjunto toda a vasta complexibilidade 

do problema. (Rodrigues, 1 9 0 6 : 3 0 1 ) 

O governo e a lei constituem-se como importantes catalisadores da 
prática psiquiátrica no século XX, porque são instâncias com poder de de
cisão sobre os problemas sociais, que podem intervir, em âmbito nacional, 
na questão da assistência ao alienado. Tal intervenção sempre se faz por 
meio da delegação de poder a pessoas competentes — no caso, aos psiquia
tras capacitados a exercê-lo, na medida em que o saber psiquiátrico seja 
reconhecido como um conhecimento médico e científico das causas da lou
cura e dos melhores meios para saná-la. 

O início do século XX marca o surgimento de uma nova prática psi
quiátrica, que abandona o sistema asilar fechado, baseado no 'princípio de 
isolamento' de Esquirol, para investir num sistema de assistência aberto, 
que se funda sobre o princípio do open-door escocês, ou seja, o princípio da 
máxima liberdade possível. No regime do open-door os doentes podem tran
sitar livremente no interior do asilo e, em, certos casos, fora dele; nesse 



regime são banidos os asilos fechados, para que o doente não se sinta irrita

do, o que prejudica o tratamento. Em 1910, Juliano Moreira explicita sua 

proposta de retirar das instituições de assistência tudo aquilo que lembre 

caserna ou prisão, pois estas irritam o doente, atrapalhando o tratamento. 

O hospício é reformado, a exemplo de Kraepelin, para se transformar 

num hospital com a aparência de um hospital comum, sem grades, nem 

muros altos, nem coletes de força. São criadas as colônias agrícolas, com 

trabalho, visitas aos pacientes e passeios ao ar livre, para manter uma ilusão 

de liberdade criada no paciente pelo open-door, que se completará com pas

seios aos domingos nos arredores das colônias, sobretudo com os pacientes, 

conforme propõe Juliano Moreira ao preconizar a criação de colônias para 

os epiléticos. A idéia de produzir uma ilusão de liberdade, suscitada nos 

pacientes por meio do open-door, demonstra o caráter sutil do exercício do 

poder da instituição psiquiátrica. 

Institui-se o sistema de assistência heterofamiliar, na periferia do hos

pital-colônia, exercida por empregados da colônia ou por sua família, em 

casinhas construídas pelo Estado.74 Enfim, cria-se uma série de modalida

des de assistência que variam de acordo com o grau de liberdade que o 

doente pode ter, o qual será determinado pelo grau de disciplina e de capa

cidade para o trabalho. 

A proposta de implantação de um sistema completo de assistência aos 

'anormais', incluindo projetos de criação de reformatórios, de assistência 

familiar, etc. — que se insere no projeto de medicalização e psiquiatrização 

da sociedade — corresponde, sem dúvida, àquilo que Foucault chama de 

uma 'anatomia política' do corpo e de uma 'biopolítica da população'.75 

7 4 Sobre a construção dessas casas como atribuição do Estado, ver MOREIRA ( 1 9 1 0 ) . 

7 5 É importante aqui salientar que a grande preocupação de Foucault com a questão do poder 

está ligada, por um lado, ao mal-estar gerado por suas formas de exercício em nossa sociedade; 

por outro lado, ao fato de que a maneira como o poder se exerce, numa sociedade como a 

nossa seria, ainda muito mal conhecida. Em sua opinião, as generalizações marxistas, 

concernentes à dominação da classe burguesa, não dão conta dessa questão. Elas não explicam 

como o poder se exerce. Mesmo que consigam apontar os responsáveis pelas decisões, não 

pesquisam como e por que elas foram tomadas, como puderam ser aceitas por todos e de que 

maneira ferem uma determinada categoria de pessoas. A pesquisa genealógica propõe novas 

chaves de interpretação, não do conceito de poder, mas de seu exercício, em sua produtividade, 

na qual a constituição de novos saberes exerce uma função indispensável, sejam eles científicos 

ou apenas com pretensão à cientificidade. 



A primeira é exercida por meio de tecnologias de controle e sujeição dos 

indivíduos. Trata-se do estabelecimento de técnicas que implicam coerção 

ininterrupta e constante das operações do corpo, garantindo a sujeição per

manente de suas forças e impondo-lhe uma relação de docilidade-utilidade, 

as disciplinas. Como Foucault afirma em Vigiar e Punir (1975), diversos pro

cedimentos disciplinares já existiam há muito tempo nos conventos, nas For

ças Armadas, nas oficinas. Mas, a partir do século XVII e XVIII, as disciplinas 

tornaram-se fórmulas gerais de dominação. O momento histórico do 

surgimento das disciplinas, ressalta Foucault, é o momento em que nasce 

uma arte do corpo humano, que visa não apenas ao crescimento de suas habi

lidades, nem ao peso de sua sujeição, mas à formação de uma relação que no 

mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto útil, e vice-versa. 

Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma mani

pulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo 

humano entra numa maquinaria de poder que o escava, desarticula e recompõe. Uma 

anatomopolítica que é também uma mecânica do poder está nascendo; ela define como se 

pode ter posse sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam aquilo que se 

deseja, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia 

que se determina. A disciplina fabrica, assim, corpos submetidos e exercidos, corpos 'dóceis'. 

(Foucault, 1 9 7 5 : 1 3 9 - 1 4 0 ) 

Ao lado da anatomopolítica do corpo humano, explica Foucault, a par

tir de meados do século XVIII, desenvolveu-se uma forma de poder sobre a 

vida centrada no corpo compreendido como espécie - atravessado pela vida, 

suporte dos processos biológicos, como nascimento, proliferação, mortali

dade, nível de saúde, duração da vida, com todas as condições que pode 

fazê-los variar — que remeteu a uma 'biopolítica da população' constituída 

de intervenções e controles reguladores. 

Foucault analisa de que modo os procedimentos da repartição disciplinar 
correspondem a saberes e técnicas contemporâneos de classificação e de orde
nação em quadros, como também de que modo introduzem o problema es
pecífico dos indivíduos e da multiplicidade. Da mesma forma, os controles 
disciplinares da atividade correspondem a todas as pesquisas teóricas e práti
cas sobre a maquinaria natural do corpo. Ao mesmo tempo, descobrem-se 
processos específicos ao corpo com vida, comportamentos e exigências orgâ
nicas que vão substituir a simples física do movimento. O corpo aparece como 
provido de condições de funcionamento próprias a um organismo, que fazem 
com que o poder disciplinar se dirija a uma individualidade analítica, celular, 
natural e orgânica, a partir dos corpos que controla. 



Por meio das disciplinas, surge o poder da norma. Na sociedade mo

derna, o normal se estabelece como princípio de coerção não só no ensino, 

na regularização dos procedimentos e dos produtos industriais, mas na or

ganização de um corpo médico e um enquadramento hospitalar da nação 

suscetíveis de fazer funcionarem normas gerais de saúde. Do mesmo modo 

que a vigilância, a normalização torna-se um dos grandes instrumentos de 

poder76 a partir do final da época clássica. Ela substitui ou acrescenta graus 

de normalidade, que são signos de pertença a um corpo social homogêneo, 

mas que se divide por meio de uma distribuição das classes. 

Num certo sentido, explica Foucault, o poder de normalização cons

trange, com o objetivo de homogeneizar as multiplicidades, ao mesmo tempo 

que individualiza, por permitir as distâncias entre os indivíduos, determi

nar níveis, fixar especialidades e tornar úteis as diferenças. 

A partir do século XVIII, quando o poder sobre a vida centrou-se no 

corpo como espécie, todos esses processos operam para garantir, sustentar, 

multiplicar a vida e ordená-la. É quando surgem os problemas de natalida

de, longevidade, saúde pública, habitação, migração, que exigem técnicas 

diversas para obtenção da sujeição dos corpos e o controle das populações. 

"Abre-se, assim, a era do 'bio-poder'" (Foucault, 1977b: 132). 

A noção de população como algo que representa um problema econômi

co e político e, ao mesmo tempo, riqueza, mão-de-obra ou capacidade de 

trabalho, em equilíbrio, aparece quando os governos percebem que não têm 

que lidar apenas com sujeitos ou povos, mas com um conjunto de variáveis 

específicas da população - saúde, doença, habitação, trabalho etc. Essas vari

áveis situam-se, de acordo com Foucault, no ponto de interseção entre os 

movimentos próprios à vida e os efeitos de poder particulares das instituições. 

As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem dois 
pólos em torno dos quais se organizou o poder sobre a vida, que é conside
rado por Foucault como uma grande tecnologia de poder de duas faces — a 

7 6 É importante observar que Foucault define o poder — rede de micropoderes — pelos 

mecanismos de resistência, pelo seu caráter estritamente relacionai em termos de correlações 

de forças, que só existem em função de uma multiplicidade de pontos de resistência que 

representam, nas relações de poder, o papel de adversário, ou de apoio, ou de alvo. Esses 

pontos perpassam toda a rede de poder: "lá, onde há resistência e, no entanto (ou melhor, 

por isso mesmo), esta [a resistência] nunca se encontra em posição de exterioridade em 

relação ao poder" (FOUCAULT, 1 9 7 7 b : 9 1 ) . 



anatômica e a biológica. Trata-se da administração dos corpos, gestão calcu

lista da vida, por meio de técnicas e de diversas disciplinas, de práticas 

políticas e observações econômicas dos problemas da população. 

As duas direções ainda aparecem de forma bem separada no século 

XVIII, afirma Foucault em História da Sexualidade I (1977b). A partir do 

século XIX, o poder transforma-se em agenciamentos concretos — o dispo

sitivo da sexualidade será um deles, e, sem dúvida, o da normalidade, outro 

- que constituirão a grande tecnologia de poder no século XIX, capaz de 

majorar as forças, a vida em geral, através da inserção controlada dos corpos 

no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos da 

população aos processos econômicos. 

Os rudimentos da anátomo e biopolítica, inventados no século XVIII, 

utilizados por instituições bem diversas (a família, a escola, o exército, a 

polícia, a medicina individual ou a administração das coletividades), agi

ram no nível dos processos econômicos e das forças da vida, com métodos 

de poder capazes de majorar a vida em geral, e de técnicas presentes em 

todos os níveis do corpo social, utilizadas pelas instituições. 

A possibilidade de encarregar-se da vida e de seus mecanismos, fazendo 

com que a espécie entre em jogo em suas próprias estratégias políticas, no 

domínio dos cálculos e da transformação da vida humana, é o que Foucault 

(1977b: 134) considera o "limiar de modernidade biológica" de uma socie

dade. Esse limiar é coetâneo do aparecimento, na modernidade, do homem 

em sua especificidade de ser vivo, com um corpo concreto, sujeito e objeto 

de si mesmo, com uma historicidade própria. Foucault ressalta, nesse limi

ar, a importância da proliferação das tecnologias políticas investindo sobre 

todo o espaço da existência. 

O que caracteriza o bio-poder é a crescente importância da norma que 
distribui os vivos num campo de valor e utilidade. Tal pode tem a função de 
qualificar, medir, avaliar, hierarquizar, operando distribuições em torno da 
norma. A própria lei funciona como norma, com funções reguladoras. Uma 
sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder 
centrada na vida. 

A principal característica das tecnologias de normalização consiste no 

fato de integrarem a criação, a classificação e o controle sistemático das 

anormalidades no corpo social. Dreyfus e Rabinow (1995) assinalam que 



Foucault chamou a atenção para o fato de que o bio-poder é contemporâ

neo do aparecimento e da proliferação das categorias de anormalidade - o 

delinqüente, o perverso etc. - que as tecnologias de poder e os saberes in

vestidos nessas tecnologias supostamente eliminariam. A expansão da nor

malização funciona através de anormalidades que deve tratar. Ao tentar iden

tificar cientificamente as anormalidades, as tecnologias do bio-poder estão 

numa posição perfeita para supervisioná-las e administrá-las. 

Em Vigiar e Punir e em História da Sexualidade I, Foucault aponta não 

só o modo peculiar de funcionamento das normas modernas, como tam

bém o mal-estar causado por seus procedimentos. Dentre as técnicas, prá

ticas, saberes e discursos por ele analisados, a normalização é a questão mais 

importante, visto que todas as sociedades têm normas e socializam seus 

membros de acordo com elas. O problema é que, em nossa sociedade, as 

normas são especificamente perigosas, pois funcionam de modo sutil, como 

estratégias sem estrategista, impondo uma rede uniforme de normalidade. 

O HOSPÍCIO 

A reforma do Hospício de Pedro II, em 1903, baseia-se nos novos prin
cípios da psiquiatria do século XX, quando a terapia não está mais relacio
nada ao 'princípio do isolamento', mas ao open-door, ao princípio da máxi
ma liberdade possível, cujo principal objetivo é proporcionar ao doente 
uma 'ilusão de liberdade' que o tranqüilize, deixando-o mais calmo, menos 
rebelde e, conseqüentemente, mais receptivo ao tratamento. Os psiquiatras 
pretendem transformar "doentes excitáveis em trabalhadores tranqüilos" 
(Moreira, 1908a: 172). Para atingir essa meta, as principais providências 
tomadas foram a retirada das grades, a negação das camisas-de-força e o fim 
das células de isolamento: 

Encafuando um alienado em uma célula de isolamento, diz Prof. Kraepelin, ficamos 

garantidos contra suas más inclinações mas não sabemos o que é feito dele. Ouvimo-lo 

gritar, podemos espiá-lo pelo monóculo da célula, mas é inconteste que isto não é terapêuti

ca. (...) Não ignorais que a experiência dos mais notáveis psiquiatras demonstrou que a casa 

forte é o melhor meio de cultura para o desasseio, as tendências destruídas, etc. dos aliena

dos. (Moreira, 1 9 0 8 a : 1 7 2 ) 

A eliminação de tais medidas de força não significa, contudo, uma 
diminuição da repressão do alienado no hospício. Ela representa apenas 
uma maneira de torná-la mais científica, e de exercê-la de forma muito mais 



sutil, sob a forma de 'clinoterapia', ou seja, do repouso no leito e nos ba

nhos hidrelétricos de temperatura controlada, que constituem um calman

te para subjugar qualquer rebeldia, manifesta - dos agitados — ou possível -

daqueles que estão em observação). 

Juliano Moreira cita o exemplo da Clínica de Munique7 7 sob a direção 

de Kraepelin, onde todos os casos novos e todos os agitados são submetidos 

ao tratamento da clinoterapia: "Daí foi que resultou o grande movimento 

em favor da clinoterapia. Na Clínica de Munique, era escusado repetir, 

[para] todos os casos novos e todos os [casos de] agitados [o tratamento é] o 

repouso no leito" (Moreira, 1908a: 172). 

A clinoterapia é um tratamento que pressupõe a vigilância permanente 

do doente; o doente estará constantemente submetido ao olhar disciplinar 

de instituição asilar, ao ficar em repouso nas salas de observação, onde se 

encontra a maioria dos alienados: "Na Clínica de Munique, as três quartas 

partes dos doentes estão nas salas de observação contínua. Essa realmente se 

exerce, como seu nome indica, dia e noite" (Moreira, 1908a: 173). 

Também no banho, está o doente sob vigilância permanente; o banho, 

onde pode dormir e comer, é uma nova técnica do século XX para tornar o 

indivíduo dócil. Apesar de considerado por alguns psiquiatras da época 

como uma variante de coação, constitui um importante fator de cura: 

Ouvir freqüentemente na França e na Itália denominar o uso do banho prolongado (o 

doente podia dormir e comer no banho) uma variante de coação. Ora, entre uma camisola 

Em 'Assistência a alienados na Alemanha, Clínica de Munique' ( 1 9 0 8 a ) , Juliano Moreira faz 

um histórico, comparando "o tétrico período da Idade Média" - durante o qual não se falava 

nem em assistência efetiva, nem em tratamento a alienados - à fase moderna de assistência. 

Ele assinala os exorcismos, as torturas, as chamas das fogueiras da Inquisição, durante a Idade 

Média, na Europa, considerando esta, uma "fase aguda das epidemias de demoniopathia, de 

demoniolatria, de vampirismo", tendo as Américas escapado a "estas hecatombes sinistras". 

Segundo seu histórico, parece provado que em 1 3 0 5 , em Upsala, na Suécia, foi fundado o 

mais antigo manicômio da Europa, sob o nome de Casa do Santo Espírito, numa tentativa 

isolada. Em Bérgamo, em 1 3 2 5 , e em Florença, em 1 3 8 7 , teria havido asilos especiais para os 

loucos. Juliano Moreira lembra que esse progresso europeu deve-se à observação feita em 

países mouriscos, pelos irmãos da ordem das Mercês, de instituições hospitalares especialmente 

destinadas aos loucos. Foi a partir dessas observações que se criaram os asilos de Valência em 

1 4 0 9 , de Zaragoza em 1 4 2 5 , de Sevilha em 1 4 3 6 , de Valladolid, Toledo e Granada. Ele 

ressalta a afirmação de Constans, Luvier c Dumesnil de que é difícil explicar por que o 

cristianismo, que a partir dos séculos IV e V fundara tantos estabelecimentos de caridade, 

esquecera por tanto tempo os alienados, tomando, somente mais tarde, do islamismo a idéia 

de socorrer os loucos (MOREIRA, 1 9 0 8 a : 1 7 2 ) . 



de força que constrange e é considerada meio de punição pelo doente, sem melhorá-lo em 

nada e um banho prolongado,78 um deleite e um meio curativo de eficácia comprovada, 

não há comparação possível. (Moreira, 1 9 0 8 a : 1 7 2 ) 

A diferença entre os métodos coercitivos do hospício no século XIX — 

grades, camisas de força - e os do século XX consiste no fato de os primeiros 

se caracterizarem pela punição e não terem em si fins terapêuticos, enquan

to que o pouso no leito e os banhos, substituindo a violência pelo 'deleite', 

propõe-se como um meio curativo e eficaz. Essa eficácia é medida pelo nível 

de sujeição à força da disciplina que a terapia psiquiátrica impõe. 

A clinoterapia é uma das técnicas médicas de tratamento mais restriti

vas da liberdade do doente em termos de espaço. Quando ela é indicada, o 

doente deve permanecer no leito, mesmo contra sua vontade, devendo ser 

forçado com o uso de medicamentos, ou até manualmente, pelos enfermeiros. 

"A permanência do doente no leito, quando difícil, deve ser obrigada até 

manualmente, por enfermeiros cuidadosos. Inicialmente, o uso de hipnóti

cos ajuda até que o paciente se habitue ao leito. Finalmente a simples pre

sença do enfermeiro faz o paciente ficar no leito" (Moreira, 1901:322). 

A relação entre a água e a loucura é muito antiga. Ela é apontada por Foucault no primeiro capítulo 

da História da Loucura ( 1972) , Stultifera Navis, em que ele faz uma arqueologia da percepção da 

loucura e mostra a simbologia da água (dos rios através dos quais navegavam os loucos no 

Renascimento), como fator de exclusão social, purificação e reintegração espiritual, segregação. 

Ele afirma: "a água acrescenta a massa obscura de seus próprios valores; ela leva, mas faz mais, ela 

purifica; ademais, a navegação libera o homem à incerteza de seu destino" (FOUCAULT, 1972:22) . 

Mais uma vez, em Nascimento da Clínica ( 1977) , essa relação aparece, agora na perspectiva de uma 

arqueologia do olhar. Foucault cita um texto do Traité des Affections Vaporeuses des Deux Sexes 

(POMME, 1 7 6 9 : 6 0 - 6 5 ) , para mostrar uma ruptura entre o olhar médico do século XVIII e o do 

XIX. "Em meados do século XVIII, Pomme tratou e curou uma histérica fazendo-a tomar 'banhos 

de 1 0 a 1 2 horas por dia, durante dez meses'. A o término desta cura contra o ressecamento do 

sistema nervoso e o calor que o conservava, Pomme viu 'porções membranosas semelhantes a 

pedaços de pergaminho molhado (...) se desprenderem com pequenas dores e diariamente saírem 

na urina, o ureter do lado direito se despojar por sua vez e sair por inteiro pela mesma via'. 

O mesmo ocorreu 'com os intestinos que, em outro momento, se despojaram de sua túnica 

interna, que vimos sair pelo reto. O esófago, a traquéia-artéria e a língua também se despojaram e 

a doente lançara vários pedaços por meio de vômito ou de expectoração'. E eis como, menos de 

1 0 0 anos depois, um médico percebe uma lesão anatômica do encéfalo e seus invólucros; trata-se 

das 'falsas membranas' (BAYLE, 1825:23-25) que freqüentemente se encontram nos indivíduos 

atingidos por meningite crônica" (FOUCAULT, 1977:VII). O que Foucault ressalta nesse texto é a 

diferença "entre o texto de Pomme, que conduzia os velhos mitos da patologia nervosa à sua última 

forma, e o de Bayle, que descrevia, para uma época que ainda é a nossa, as lesões encefálicas da 

paralisia geral, é ínfima e total. Total para nós, na medida em que cada palavra de Bayle, em sua 

precisão qualitativa, guia nosso olhar por um mundo de constante visibilidade, enquanto que o 

texto precedente nos fala a linguagem, sem suporte perceptivo, das fantasias" (FOUCAULT, 1977:VIII). 



A restrição física, espacial, da liberdade na clinoterapia tenta obedecer 

a preceitos científicos e justifica-se como científica. Dessa forma, parece 

tentar escapar de se constituir num modo fácil de reprimir a violência das 

crises. Ela reúne o saber da medicina, utilizando agentes terapêuticos como 

hidroterapia, ginástica sueca, massagem, eletroterapia, ao saber do arquite

to e do higienista. "Em tais construções deve o arquiteto, ao preparo que 

lhe dá o seu mister, adicionar os conselhos que lhe derem o higienista e o 

psiquiatra, a quem seja familiar o que se tem preconizado como melhor em 

outros países" (Moreira, 1901:323). 

A própria arquitetura do espaço asilar para a clinoterapia será determi

nado pelo grau de liberdade que o doente submetido a esse tratamento 

pode receber, devendo permanecer sob o regime de maior ou menor vigi

lância. Para os doentes mais agitados, mais restrições, ou seja, o isolamento, 

construído segundo um projeto arquitetônico especial, com sala especial 

para os turbulentos e quartos anexos de isolamento. 

Há, pelo menos, dois pontos básicos a serem considerados na formação 

do novo sistema de assistência: a questão máxima liberdade possível e a 

questão do trabalho, ou seja, da produtividade, da transformação dos alie

nados em 'trabalhadores tranqüilos'. 

A questão da máxima liberdade possível, surgida no século XX, está 
relacionada ao problema da docilidade do doente. A transformação dos 
doentes excitáveis em tranqüilos, e não exatamente oferecer a máxima li
berdade possível, é a meta do tratamento psiquiátrico. O objetivo princi
pal da terapia é fazer com que o doente seja recuperado, ou seja, discipli
nado o suficiente para tornar-se tranqüilo e deixar de ser rebelde e 
transgressor. Como afirma Pereira (1979:25), considera-se que "A psicopatia 
é como um germe que tem sua origem na infância e caracteriza-se pela 
oposição ou transgressão sistemáticas à ordem da família, da escola, do 
trabalho, do exército". 

Todas as formas asilares serão construídas para respeitar o regime de 
liberdade que deve ser graduado de acordo com o estado mental do aliena
do. Franco da Rocha (1912) afirma que um bom asilo deveria ter seções 
diversas nas quais a liberdade se graduasse, reconhecendo, contudo, que a 
preocupação de evitar aspectos de prisão, de dar ao asilo aparência de habi
tação comum, tem sido exagerada por parte de alguns alienistas. Pois o 
caráter de prisão é inevitável - se não estiver nos muros e janelas, estará no 



regime, regulamento que precisa ser um tanto severo, devido ao grande 

número de doentes. Para Franco da Rocha, um bom asilo deveria ter seções 

diversas, nas quais a liberdade fosse graduada de acordo com o estado men

tal do pensionista. 

Essa percepção da necessidade de conferir ao regulamento uma forma 

rigorosa, assim como de sua observância, deve-se à modalidade de exercício 

do poder disciplinar nas instituições, como afirma Foucault em Vigiar e 

Punir: nascimento das prisões (1975), ao referir-se a diferentes instituições -

escola, prisão, convento, Forças Armadas — sujeitas aos mesmos princípios 

de organização espacial e temporal. Ao fazer um estudo sobre a assistência 

aos alienados em São Paulo, Franco da Rocha apresenta, em Hospício e Colô

nias de Juquery (1912), um histórico relevante para nossa pesquisa sobre a 

prática psiquiátrica no Brasil. Trata-se da adaptação de um velho convento 

para a instalação do Hospício de Alienados, que foi, mais tarde, em 1903 -

quando os alienados haviam sido transferidos para a Colônia Agrícola de 

Juquery - entregue ao governo do estado para servir de quartel à força pú

blica. O mesmo velho casarão, com adaptações, é claro, serviu de sede a um 

convento, um hospício e um quartel.79 

A divisão dos doentes, no novo hospício, em diversos tipos de asilos e 

no interior do espaço asilar deverá se adequar ao princípio da máxima liber

dade possível, a qual será graduada pela capacidade do doente de trabalhar. 

O primeiro critério de distribuição dos doentes, então, baseia-se na possi

bilidade do trabalho, ou seja, na questão da produtividade, que os separa 

primeiramente em inválidos, os que não podem trabalhar, e curáveis, pas

síveis de serem recuperados como força produtiva, ou crônicos, sem que 

com isso se pretenda inserir o hospício num esquema de produtividade 

7 9 Foucault explica que a invenção das técnicas do poder disciplinar deve-se a uma multiplicidade 

de processos menores, de origens diferentes, localizados em diferentes espaços, que se recortam, 

se repetem, e se distinguem de acordo com seu domínio de aplicação, e que aos poucos 

formaram um método geral. Tais processos podem ser encontrados em escolas, muito cedo; 

foram investidos lentamente no espaço hospitalar, e reestruturaram a organização militar. 

Trata-se de um conjunto de técnicas minuciosas, ínfimas; sua importância deve-se ao modo de 

investimento político e detalhado do corpo, uma nova "microfísica do poder" (FOUCAULT, 

1 9 7 5 : 1 4 0 ) . Desde o século XVIII , essas técnicas ganham domínios cada vez maiores, tendendo 

a cobrir o corpo social inteiro. "Pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, 

disposições sutis, de aparência inocente, mas profundamente suspicaz, dispositivos que 

obedecem a economias inconfessáveis, ou que perseguem coerções sem grandeza, são elas 

contudo que trouxeram a mutação do regime punitivo, no limiar da época contemporânea" 

(FOUCAULT, 1 9 7 5 : 1 4 0 ) . 



que ofereça lucros a si mesmo ou ao resto da sociedade. A questão da produ

tividade nos asilos se coloca não como uma solução de problemas internos de 

ordem econômica, mas dentro de um contexto em que toda a população 

saudável e normal começa a ser compreendida como força produtiva, e a 

recuperação do alienado como o retorno ao normal, ao produtivo. 

É necessário esclarecer a diferença entre a função do trabalho na terapia 

psiquiátrica do século XIX e na terapia do século XX. No primeiro caso, ele 

é moralizador, disciplinador e tem como objetivo auxiliar a transformar o 

doente anti-social, perigoso, em indivíduo dócil, disciplinado. No segundo 

caso, o trabalho também é moralizador e disciplinador, mas ele passa a ser, 

acima de tudo, critério de avaliação do grau da doença mental e de sua 

recuperação. O trabalho não é mais apenas uma técnica terapêutica, mas 

constitui um fator fundamental para discernir entre o indivíduo normal, 

socializado — que produz — e o anormal, degenerado - improdutivo. 

Do ponto de vista da arquitetura, nota-se a presença destes dois critérios de 

divisão - princípio de liberdade e percepção do indivíduo como força produtiva 

— agora intrinsecamente ligados à assistência ao doente mental, determinando a 

construção do asilo em pavilhões separados para os diversos tipos de doentes. 

Para os doentes atingidos por psicoses agudas curáveis, deve-se construir um 

pavilhão de tratamento com vigilância contínua, um hospital urbano, sem li

berdade — porém diferente das antigas casas-fortes — com um pavilhão de obser

vação para os recém-admitidos e sala ou pavilhão para os casos agudos, com 

vigilância contínua aos propensos ao suicídio. Aos alienados crônicos que po

dem trabalhar, deve ser oferecido trabalho nas colônias agrícolas, mas quais 

gozam de certa liberdade. Já os alienados inválidos devem permanecer num 

pavilhão chamado hospício, para serem pouco a pouco assistidos pelas famílias, 

com uma liberdade proporcional ao seu estado físico e mental. 

Além dessas três divisões principais, o grau de liberdade permissível ao 
interno determinará uma nova divisão do espaço asilar em pavilhão de transição 
para aqueles que, não tendo necessidade de vigilância contínua, ainda não estão 
aptos a gozar da vida em liberdade - aí, deve haver separação entre tranqüilos e 
agitados; vilas para doentes sociáveis, ou seja, pequenas casas imitando casa 
particular, e, finalmente, pavilhões de isolamento, para os casos de doença con
tagiosa, é claro, mas também para as crises muito violentas.80 

8 0 Em Clinoterapia, Difusão e Resultados no Tratamento das Psicoses ( 1 9 0 1 ) , Juliano Moreira 

propõe a clinoterapia, mas também, se for preciso, o isolamento; durante os "acessos delirantes 



O isolamento a que os psiquiatras do século XX se referem não deve 

mais ser uma célula prisão, com grades e portas trancadas. A concepção de 

isolamento é totalmente nova. Trata-se de uma saleta com portas abertas e 

com vigilância constante sobre quem a habita, ou seja, sobre os doentes 

muito turbulentos a quem se deve aplicar a clinoterapia. 

A máxima liberdade possível é oferecida para os doentes com o mesmo 

fito que a constante vigilância e observação do delinqüente e o cuidadoso 

esquadrinhamento do espaço asilar que individualiza e fragmenta; ambos 

pretendem obter maior controle e produzir indivíduos úteis e dóceis. Por 

essa razão os indivíduos não tão dóceis nem tão disciplináveis, como os 

epiléticos e alcoólatras, devem ser separados. 

Ao lado dessa, uma das principais razões apresentadas para tal separação 

é a rejeição que, naquela época, os epiléticos sofrem por parte dos outros 

alienados, que têm medo do contágio das convulsões. Essa rejeição torna os 

epiléticos ainda mais irritáveis e violentos, aterrorizando os outros doentes. 

A idéia de um sistema completo de assistência implica, portanto, a 

existência, em cada estado do país, de um hospital-urbano, um ou mais 

hospitais-colônias não só para os alienados que podem trabalhar e gozar de 

um certo grau de liberdade, como também para os epiléticos e alcoólatras, 

que devem ser assistidos em pavilhões anexos ao hospício, enquanto as colô

nias especiais não são instituídas. 

ASSISTÊNCIA AOS EPILÉTICOS: COLÔNIAS PARA ELES 

A proposta da criação de colônias especiais para assistência aos epiléticos, 
embora nunca se tenha concretizado, é um dado importante para compre
endermos a prática psiquiátrica do século XX, porque caracteriza bem a 
nova postura em relação aos degenerados, agora considerados 'anormais'. 
Os epiléticos são vistos como um grupo de degenerados, que apresentam 
manifestações psíquicas doentias: 

A concepção de epilepsia passa atualmente, como a história, por um processo revisor cuja 

extensão é impossível prever. Em todo caso, sempre há de ficar um grupo de degenerados em 

que as reações convulsivas são apenas um modo de descarga nervosa, podendo alternar com 

outros modos psíquicos de exteriorização doentia. (Moreira, 1 9 1 2 b : 3 1 5 ) 

de natureza epiléptica, como em toda psicose aguda, é indicada a clinoterapia (...) que sendo 

esta [agitação] violenta, é inútil insistir em manter o doente no leito. É caso para isolamento" 

(MOREIRA, 1 9 0 1 : 3 2 3 ) . 



A assistência aos epiléticos denota o processo de 'patologização' dos dege

nerados, agora vistos como indivíduos psicologicamente anormais que pas

sam a ser objeto da psiquiatria, a partir do final do século XIX, o que nos 

permite ressaltar uma diferença fundamental entre dois períodos da psiquia

tria. No primeiro período, no século XIX, a assistência psiquiátrica é dirigida 

somente aos loucos e obedece ao 'princípio do isolamento' de Esquirol, que a 

restringe ao espaço asilar do hospício. No segundo, a ampliação do sistema de 

assistência psiquiátrico, no século XX, é dirigida tanto para os loucos quanto 

para todos os indivíduos psicologicamente anormais, mesmo não alienados, 

dando origem a uma série de medidas práticas totalmente novas - medidas 

terapêuticas e preventivas que pretendem garantir a segurança da sociedade, 

do anormal e do poder do psiquiatra. 

O projeto de assistência aos epiléticos envolve as principais questões psi

quiátricas de ordem prática surgidas a partir do final do século XIX: a 

necessidade, para o progresso da sociedade, de dar, como medida profilática e 

preventiva contra a alienação mental, assistência integral e diferenciada aos 

anormais; o dever do Estado de prover a sociedade desse tipo de assistência 

psiquiátrica, por meio da caridade pública; o tratamento médico com técni

cas terapêuticas voltadas para o aspecto fisiológico da doença, e o tratamento 

por meio da reeducação e do trabalho, salientando o valor do trabalho ao ar 

livre para a higiene do doente; e, finalmente, a questão do respeito à liberdade 

individual do doente para efeitos de maior eficácia no tratamento. 

Esse trabalho, quando bem organizado é moralizador, capaz de assegurar a disciplina 

ainda sem o auxilio dos meios utilizados nos estabelecimentos religiosos, como Bielefied. 

Como muito bem dizMarandou, é indispensável dar ao epiléptico, para mantê-lo resigna

do, a ilusão de liberdade. (Moreira, 1 9 0 5 a : 1 6 7 ) 

Juliano Moreira mostra que ao Estado compete dar assistência ao epiléticos, 
pois a epilepsia no Brasil é considerada como algo que contribui para a forma
ção de criminosos no país. Deve, portanto, ser tratada como um problema 
social a ser evitado, devido a sua freqüência "nos exércitos, nas oficinas, nas 
casas de detenção, a bordo dos navios, nas ruas etc." (Moreira, 1905a: 167). 

Se o Estado ainda não está em condição de fazê-lo, deve apelar para a caridade pública, e 

enquanto não se criam colônias e asilos para os epilépticos não alienados, é preciso que se 

anexem aos hospícios seções onde possam ser admitidos se quiserem se submeter a um 

tratamento racional. (Moreira, 1 9 0 5 a : 168 ) 

De acordo com Juliano Moreira, da capital deve partir o exemplo: cons
truindo pavilhões anexos, nos terrenos do Hospício Nacional; fundando a 



colônia agrícola - terreno vasto, próprio para agricultura e horticultura, nas 

proximidades da cidade, não somente para torná-lo facilmente acessível, 

como para facilitar estudos e consultas; compondo a colônia com pavilhões 

bem separados de homens e mulheres, e para os tranqüilos, os agitados, os 

dementes, os imundos, as crianças; construindo um hospital para as molés

tias intercorrentes e para os feridos; fazendo um instituto para a educação 

das crianças e oficinas para adultos; instalando um laboratório para consultas. 

O plano de assistência aos epiléticos é a cópia condensada do novo 

modelo de assistência aos doentes mentais em geral; segue o mesmo esque

ma da assistência social, espacialmente diferenciada para cada tipo de doen

ça, e os mesmos preceitos terapêuticos de educação e de importância de 

técnicas médicas para o interior do espaço asilar. Ao distribuir os epiléticos 

em pavilhões anexos ao hospício, ou na colônia agrícola, por sua vez subdi

vidida em pavilhões separados para homens, mulheres, imundos etc, com 

hospital, laboratório e instituto de educação, o projeto das colônias para os 

epiléticos pode ser visto como uma proposta do esquadrinhamento social 

que divide a anormalidade em diversos tipos, para tratá-los na especificidade 

que sua doença apresenta, através da instituição de múltiplas formas asila

res que tornam a prática psiquiátrica cada vez mais abrangente. 

Os REFORMATÓRIOS PARA ALCOÓLATRAS 

A idéia da criação de reformatório para alcoólatras, apesar de não ter 
sido realizada, é digna de nota, por mostrar a possibilidade de viabilizar, na 
prática, a separação radical entre os 'verdadeiros doentes', a quem os hospí
cios são destinados, e os anormais, compreendidos, a partir do final do final 
século XIX, como passíveis de se submeterem à ordem social por meio de 
uma profilaxia específica. 

O projeto de reformatórios para alcoólatras surge da concepção de que 
todo degenerado pode ser recuperado, e deve, portanto, ser assistido de 
acordo com as suas particularidades e não de forma indiferenciada, mistu
rando-o aos verdadeiros doentes mentais nos manicômios, onde seriam 
mantidos em contato direto com os alienados ou com outros doentes, que 
não sofrem de perturbações psíquicas, nas casas de saúde, onde não há con
dições de oferecer-lhes um tratamento adequado. 



A assistência ao alcoolismo crônico baseia-se no modelo de assistência 

ao alienado, que considera a criação de sanatórios para alcoólatras como a 

medida de assistência extramanicomial mais urgente, a exemplo da propos

ta de Kraepelin, que aponta a necessidade urgente de prover sanatórios para 

alcoólatras, principiantes inclusive, pois qualquer tratamento falharia se não 

se instituíssem sanatórios especiais para os casos curáveis, facilitando de tal 

modo o princípio voluntário da cura sistemática. 

A necessidade mais urgente é a de prover sanatórios para alcoólatras. No que diz respeito ao 

alcoólatras principiantes, qualquer tratamento falharia se não fossem instituidos sanatórios 

especiais para os caso curáveis, facilitando de tal modo o princípio voluntário da cura 

sistemática. (Kraepelin, 1856-1926 , I : in trodução) 

Kraepelin argumenta em favor da construção de sanatórios alcoólatras, 

baseando-se na concepção de assistência médica diferenciada e específica para 

todos os anormais. O projeto de assistência aos alcoólatras se impõe à psiqui

atria como um problema social, que é o problema colocado pelos psicopatas, 

definidos como aqueles que "determinam direta ou indiretamente perigos, 

perturbações e desastres da ordem social" (Noticiário, 1938:43). "A constru

ção do sanatório para alcoólatras sob o cuidado do médico tornará compreen

sível gradualmente ao povo, de maneira sempre mais evidente, como a intoxi

cação crônica do álcool é uma doença que deve ser combatida com a ajuda do 

médico" (Kraepelin, 1856-1926,I:introdução). 

Em seu Tratado de Psiquiatria, Kraepelin refere-se à tarefa da assistência 

psiquiátrica aos doentes sem recursos, que necessitam de cuidados médicos, 

mas não devem ser internados nos manicômios. Os reformatórios para alcoó

latras são apontados pela psiquiatria, no século XX, como 'remédios sociais', 

reforçando o caráter social da prática psiquiátrica. 

Em segundo lugar, nos encontramos diante da tarefa urgente de criar sanatórios para 

aqueles doentes, que não podem ser submetidos à cura do manicômio, mas que, ao 

contrário, podem ser danificados em decorrência de uma permanência em instituições do 

gênero. (Kraepelin, 1856-1926 , I : in trodução) 

Em 'Reformatórios para alcoolistas', Juliano Moreira ressalta o caráter 
pernicioso dos alcoolistas à sociedade, tratando-os como uma das mais da
ninhas endemias sociais. Em sua opinião, é preciso contrapor 'remédios 
sociais' às 'doenças sociais', como o paludismo, a tuberculose, a sífilis, o 
alcoolismo etc. O álcool contribui com a mais elevada taxa de fatores de 
produção dos distúrbios psíquicos. Os 'bêbedos' não são necessariamente 



alienados, apresentam disturbios psíquicos, não recebem tratamento ade

quado, e deveriam ir para reformatórios. 

A atualidade civilizada pede ao cérebro humano um rendimento que jamais lhe foi 

exigido. Temos pois o dever de proteger nossa boa saúde mental, fonte de energia produtora. 

Daí resultou a modificação radical na antiga concepção social da loucura e dos distúrbios 

mentais. Dessa modificação resultaram também as novas diretrizes na assistência ao psico

patas. (Moreira, 1 9 2 9 b : 6 3 ) 

A ASSISTÊNCIA FAMILIAR 

O projeto de assistência familiar tentado em São Paulo por Franco da 

Rocha, nas proximidades da colônia agrícola de Juquery, é mais um ele

mento desse momento de ruptura entre a prática psiquiátrica do século 

XIX e a do século XX. Isso porque, embora atinja um número reduzido de 

doentes e de famílias, ressalta o projeto de psiquiatrização não só do louco, 

como no século XIX, mas da sociedade inteira, por meio de diversos focos 

de intervenção da psiquiatria sobre os indivíduos. 

A assistência familiar ao alienado poderia ser instituída nas casas de 

família próximas ao asilo, caso as pessoas que se propusessem a auxiliar 

nesse tipo de assistência fossem idôneas. Senão, pequenas casas poderiam 

ser construídas pelo governo, na periferia da colônia, e entregues aos bons 

enfermeiros, cujas famílias se encarregariam de cuidar dos doentes. 

Uma justificativa para esse tipo de prática é dada por Juliano Moreira, 
lembrando a necessidade de se diminuir a cronificação dos doentes, gerada 
pela longa permanência no asilo, e de reduzir os custos de manutenção dessas 
internações: "Sendo porém, crescente o perigo da superpopulação nos mani
cômios, convindo demais em pensar nos meio de diminuir as despesas de 
instalações de novos hospitais colônias, começaram os mentalistas a meditar 
nos meios de utilizar a experiência de Gheel" (Moreira, 1906b:25).81 

8 1 Desde o século VII, os loucos eram levados a Gheel, na Bélgica, em peregrinação até a Igreja 

de Santa Dimphne, na esperança de uma cura milagrosa. Os doentes que não ficavam bons até 

o final da novena eram, muitas vezes, deixados na casa de algum habitante do lugarejo, até a 

próxima festa da padroeira. Assim a população foi criando o hábito de acolher alienados e até 

de tratá-los como doentes. N o primeiro capítulo de História da Loucura, Michel Foucault 

levanta a hipótese de que há relação entre uma certa experiência da loucura e uma forma de 

representá-la na literatura e na pintura através da imagem de naus de loucos, de doentes, que 

navegavam nos rios da região do Reno e nos canais de Flandres, na França: "E é possível que 

estas naus de loucos, que alimentaram a imaginação de toda a primeira fase da Renascença, 



A despeito de argumentos de ordem econômica e médica, o que esse 

tipo de assistência representa é a ampliação do campo de atuação da psiqui

atria, não mais limitado às instituições asilares, mas aberto à amplitude do 

espaço social, por meio de uma prática que pretende abranger toda a comu

nidade, atuando sobre seu núcleo mais fundamental - a família. 

A assistência familiar só pode se expandir na medida em que a psiquiatria 

já tenha desenvolvido nas populações uma opinião medicalizada a respeito 

dos loucos e anormais. Ela exige que se acredite que, embora o cuidado do 

médico ao alienado seja imprescindível, nem sempre o tratamento manicomial 

é o mais eficaz. Idéia oposta àquela difundida pela psiquiatria no século XIX, 

para quem o hospício é o espaço terapêutico indispensável à cura do alienado. 

Mais afastado do controle centralizado por parte do psiquiatra, esse tipo 

de assistência não deve, contudo, ameaçar o poder do alienista. O poder do 

psiquiatra continuará a se exercer, indiretamente, por meio da criação de uma 

sociedade de assistência a esses doentes. 

As colônias familiares não anulam os estabelecimentos existentes, nem 

constituem o tratamento mais conveniente para todas as espécies de aliena

dos; porém, podem reduzir de modo prático e pouco dispendioso o cresci

mento desorganizado dos estabelecimentos de isolamento. Por essa razão, 

Juliano Moreira apóia os planos de Franco da Rocha de atribuir a algumas 

famílias a função de auxiliar o Hospital-Colonia de Juquery, em São Paulo. 

tenham sido navios de peregrinação, navios altamente simbólicos de insensatos em busca de 

sua razão: uns desciam os rios do Reno, da Alemanha, em direção à Bélgica e a Gheel; outros 

subiam o Reno em direção ao Jura e a Besançon" (FOUCAULT, 1 9 7 2 : 2 0 ) . Trata-se, certamente, 

da figura de um tipo de exclusão, em que os excluídos eram enviados rio afora, sem destino, 

para longe das cidades. De acordo com tal hipótese, barcos, que levavam insensatos de uma 

cidade a outra, existiram realmente. Os insensatos podiam circular livremente em campos 

afastados ou eram confiados a grupos de mercadores e de peregrinos. Este costume era 

freqüente, sobretudo na Alemanha. Os loucos eram presos pelas autoridades municipais e/ou 

entregues a marinheiros, para deles se livrarem em cidades afastadas da Europa. Segundo 

Foucault, em algumas cidades, importantes locais de passagem e de mercado, para onde os 

loucos eram levados, em número bastante considerável, eles eram "perdidos" pelos mercadores 

e marinheiros. Assim, purificava-se a cidade de onde os loucos eram provenientes. Foucault 

acha possível que esses lugares afastados tenham sido confundidos com os pontos para onde, 

ao contrário, os insensatos deveriam, de fato, ser conduzidos em peregrinação. Em todo caso, 

nesses pontos, a preocupação com a cura e com a exclusão se misturavam. É possível, para 

Foucault, que a cidade de Gheel tenha se desenvolvido dessa maneira: "lugar de peregrinação 

tornando-se fechado, terra santa onde a loucura espera sua libertação, mas onde o homem 

opera, segundo velhos temas, como uma divisão mítica" (FOUCAULT, 1 9 7 2 : 2 1 ) . 



Juliano Moreira ressalta a importância do acompanhamento do paci
ente após sua alta, fora do hospital, por uma sociedade que deveria ser 
criada para esse fim. "É imprescindível, afirma ele, onde quer que haja assis
tência a alienados, a fundação de uma sociedade de proteção dos indivíduos 
que têm alta dos manicômios" (Moreira, 1906b:25). Mas lembra, antes de 
mais nada, que essa forma de assistência nem sempre é a melhor, tampouco 
anula a necessidade das outras formas terapêuticas inteiramente submeti
das ao cuidado do médico alienista. "As colônias familiares não aniquilam 
os estabelecimentos existentes, não constituem a estada mais conveniente 
para todas as espécies de alienados" (Moreira, 1906b:25). 

Essa sociedade seria, portanto, mais um elemento de controle da po
pulação, agora realizado também na função de cuidar da reinserção do do
ente em seu meio social. Como explica Juliano Moreira em 'Ligeiras notas a 
propósito da assistência familiar', de 1906: 

Essas sociedades devem ter por missão não somente cuidar dos orates depois da saída dos 

asilos, mas ainda dar-lhes cuidados antes e durante sua internação, indo até junto aos 

membros da família do alienado, dando-lhes assistência se necessário for, procurando 

quanto possível dar combate direto a todas as causas predisponentes e ocasionais da aliena

ção e da degenerescência mentais. (Moreira, 1 9 0 6 b : 2 5 ) 

Tal controle se exerce também na seleção das famílias que cooperarão 

com a assistência familiar, que deverão comprovar-se idôneas, na concepção 

dos psiquiatras, para esta tarefa: 

Anexo ao hospital-colônia, em seus limites, deve o Governo construir casinhas para alugar 

às famílias dos bons empregados, que poderão receber pacientes suscetíveis de serem tratados 

em domicílio: far-se-á assim assistência familiar. Se nas redondezas houver gente idônea a 

quem se possa confiar alguns doentes, poder-se-á ir estendendo essa assistência heterofamiliar 

e até se tentar a homofamiliar. (Moreira, 1 9 1 0 : 3 8 4 ) 

Juliano Moreira preconiza a ajuda financeira do governo aos encarrega
dos dos cuidados do louco e, sobretudo, à supervisão a ser realizada por 
pessoal especializado, fazendo aparecer, assim, uma nova forma de atuação 
- indireta - da psiquiatria fora dos limites do hospital. 

Com os dois tipos de assistência familiar, hetero ou homofamiliar, que 
constituem, de acordo com Juliano Moreira, "a forma mais natural, mais 
livre, e menos dispendiosa de assistir" (Moreira, 1906b:25) ao alienado, a 
psiquiatria estabelece novas práticas psiquiátricas. Individualizantes, tais prá
ticas, ao caucionar racionalmente a intervenção do Estado, ajudam na regula
rização do espaço social, contribuindo com a tarefa de ordenamento social, 
ressaltando a necessidade de um reforço na imposição da nova ordem estatal. 



O AMBULATÓRIO 

O estabelecimento de ambulatórios em hospitais passa a ser recomen

dado na esteira de uma política de educação da população para prevenção 

das moléstias, por meio da difusão dos conhecimentos de higiene e do em

prego dos processos de diagnóstico e tratamento precoces. Sua função, de 

acordo com documento de 1924, redigido por Rodrigues Caldas - 'O fim 

da velhas colônias da Ilha do Governador e suas transferências para a nova 

colônia no continente. Colônia de Alienado' - , indica uma correspondên

cia com o ideal da eugenia, principal justificativa da criação do ambulató

rio. Mais do que proporcionar assistência aos moradores da região, caberia 

ao ambulatório da colônia propagar conselhos de higiene. Nas primeiras 

décadas do século XX, o ambulatório é planejado no âmbito da eugenia, 

então um dos principais fatores para a implantação de um sistema de assis

tência médica; é considerado um importante fator de aprimoramento 

eugenético da população. 

O ambulatório deve proporcionar os recursos para a assistência de to

das as enfermidades determinantes de 'moléstias mentais e nervosas', bem 

como possibilitar ao médico o contato com a população vizinha. O objetivo 

proposto é internar o menor número possível de doentes e dar a maior 

quantidade possível de altas aos internos, reduzindo os custos do hospital. 

Estando a prática psiquiátrica aberta a diversas formas de assistência, o 

atendimento especializado do psiquiatra poderia estender-se, com especificidade, 

a um número maior de alienados, permitindo que uma ação mais geral fosse 

dirigida a todos os indivíduos classificados como anormais, ao mesmo tempo 

que particulariza cada caso, abrangendo até o alienado em potencial. 

A ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA NAS FORÇAS ARMADAS 

No século XX, a prática psiquiátrica começa a interferir em toda a 
sociedade, penetrando nos setores mais variados, apoiada na idéia de pre
servação da ordem social e da nossa saúde mental, atuando sobre os mais 
importantes focos de poder da sociedade, como a família, a opinião públi
ca, a lei e as Forças Armadas. 

Os distúrbios mentais nos exércitos, considerados grande prejuízo à dis
ciplina, são então assimilados à idéia de prevenção, por meio de cuidadosa 
seleção do voluntariado, e começam a ser vistos em uma nova perspectiva. 



Em conferência realizada no Clube Militar em 1918, sob os auspícios da 

Sociedade Médico-Cirúrgica Militar, Juliano Moreira chama a atenção para 

o fato de que tais distúrbios causam prejuízo à disciplina militar, "quando 

danos maiores não são causados à própria pátria, como delitos de fuga, 

abandono de posto, deserção, insubmissão, incêndios voluntários, roubos 

etc. que desaparecerão do exército tanto mais quanto melhor for a seleção 

do voluntariado" (Moreira, 1918:122). Para a formação das fileiras, há uma 

transferência da ênfase na quantidade de soldados, na maioria aceitos para 

fazer número - "que em mais de 80% dos casos" (Moreira, 1918:122) são 

responsáveis por grandes problemas nos exércitos - , para a ênfase na quali

dade do soldado. 

Nessa conferência dirigida aos militares, Juliano Moreira associa a 

necessidade de se recorrer à medicina mental nas Forças Armadas à nova 

concepção militar do soldado - "mens sana in corpore sano" (Moreira, 

1918:122) —, mostrando o quanto essa concepção se liga não mais apenas 

à saúde do corpo,82 mas também à saúde mental. A nova concepção de 

soldado espelha uma vida militar mais complexa, preocupada em ser 

"espiritualizada" (Moreira, 1918:122), de acordo com o enfoque prioritário 

de uma educação que não pode permitir que se desenvolvam personalida

des doentias. A função do instrutor militar se transforma, tornando-se 

necessário que ele seja capaz de fornecer uma educação mental saudável, 

pois o soldado deverá ter uma inteligência capaz de conduzir o corpo que 

anima. Assim, afirma Juliano Moreira: 

Ao instrutor não basta desenvolver pelo método monótono da repetição mais alguns centros 

reflexos da medula. O domínio do catatonismo e da estereotipia vai sendo relegado a um 

segundo plano e de todo não desaparece, porque é preciso transigir com o passado e não tirar 

ao panorama militar os encantos das exterioridades que por certo ainda atraem 50 % dos 

jovens alistados (...) ao treinamento físico de outrora acresceu-se a educação mental e o 

soldado de hoje deve ter uma inteligência estritamente senhora do corpo que anima. 

(Moreira, 1 9 1 8 : 1 2 2 ) 

A prática psiquiátrica se impõe, portanto, nas Forças Armadas, como 
necessária à ordem e à disciplina, pois cuidando-se do estado mental do 

8 2 As qualidades exigidas para um bom soldado não são mais as mesmas. A docilidade do corpo 

concebido como máquina era, até então, a característica mais importante a ser imprimida no 

soldado: "O soldado", afirma Juliano Moreira, "deveria ser mais um conjunto dócil de alavancas 

do que uma inteligência vigilante, servida por órgãos, mais um instrumento do que um artífice 

de vitória, mais um guerreiro como definira Lycurgo, do que um homem coerente o exigiria 

Solon" (MOREIRA, 1 9 1 8 : 1 2 1 ) . 



soldado será possível evitar uma série de delitos comuns nos exércitos, so

bretudo nas épocas de crises sociais e de guerra, quando seus serviços se 

fazem mais necessários. Esse é o argumento de Juliano Moreira, ao mostrar, 

com cifras de guerras de todo o mundo, que os distúrbios mentais aumen

tam muito nessas ocasiões, alertando para o prejuízo que a presença de 

alienados nas fileiras pode ocasionar. 

Juliano Moreira mostra que vários países europeus incrementaram a 

assistência psiquiátrica militar, a partir da guerra mundial, criando cen

tros de neuropsiquiatria, e acrescenta que seus serviços têm concorrido 

para a diminuição de desequilibrados nas fileiras, ao aconselhar na seleção 

dos soldados, e ao classificar os soldados que sofrem de distúrbios men

tais, aceitos nos exércitos para se ter maior número de soldados nas filei

ras, discriminando-os convenientemente para outros serviços do país, se

gundo a conveniência de cada caso. 

Ele sugere as seguintes medidas profiláticas e preventivas: tornar obri

gatório exame mental nos soldados; fazer obrigatória a freqüência do mé

dico militar a clínicas psiquiátricas e neurológicas; compor uma comissão 

de especialistas para perícia psiquiátrica em toda capital; reservar uma 

enfermaria para observação e tratamento de casos neuropsicológicos nos 

hospitais militares; haver sempre um médico nos conselhos de guerra, 

que seja também alienista; instituir o curso de psicologia mórbida nas 

escolas militares para melhor aproveitamento do esforço pedagógico do 

oficial, para instruí-lo, desenvolver-lhe a educação moral, fortificar-lhe a 

coragem, inculcar-lhe o justo uso da iniciativa e o sentimento da discipli

na (Moreira, 1918). 

Resumindo, uma série de medidas de prevenção contra a doença men
tal que começaram a ser efetivadas nas Forças Armadas, juntamente com a 
campanha antivenérea e antialcoólica, que os psiquiatras se empenharam 
em defender, inclusive nos meios militares, reforça ainda mais a função 
disciplinar que a prática psiquiátrica do século XX começa a exercer sobre 
toda a sociedade. 




