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PARTE I

SAÚDE, GENÉTICA E SOCIEDADE: NOVAS/VELHAS
QUESTÕES, NOVAS/VELHAS CONFIGURAÇÕES



DEGENERAÇÃO E  EUGENIA NA H ISTÓRIA
DA PSIQUIATRIA MODERNA

Sandra Caponi

Na segunda metade do século XIX articula-se um novo modo de
entender as doenças mentais que já não estará relacionado exclusiva-
mente a delírios, alucinações, atos violentos ou paixões irrefreáveis,
fatos que até então concentravam a preocupação dos alienistas e psi-
quiatras. Esse deslocamento possibilitou que um conjunto cada vez
mais amplo de condutas e comportamentos cotidianos passasse a fazer
parte das classificações de patologias psíquicas que demandam inter-
venções terapêuticas. Emerge assim um novo campo de saber, onde
fatos simples, como a tristeza profunda, a sexualidade da infância,
o alcoolismo e os mais diversos desvios de comportamento passam
a ser, pouco a pouco, objeto de discursos e intervenções médicas.

Assistimos, assim, à crescente consolidação desse espaço de saber
e de intervenção que Michel Foucault (1999) denominou "medicina
do não patológico". Nesse marco surge uma psiquiatria ampliada,
interessada em definir e classificar as doenças do homem normal
(Le Blanc, 2007), que parece ter tomado cada vez mais imprecisas
e ambíguas as fronteiras entre o normal e o patológico. Atualmente
existe uma imensa literatura dedicada a estudar os limites e as di-
ficuldades dessa proliferação de diagnósticos1 que redefine quase
todos os nossos sofrimentos e condutas em termos médicos (Camargo

As diversas edições do Diagnostic and Statistical ofMental Disorders (DSM) que se su-
cederam a partir de 1980 multiplicaram o número de diagnósticos psiquiátricos de acordo
com sintomas clínicos bastante ambíguos, supostas etiologias e novas terapêuticas, que
podem ser ou não farmacológicas (Conrad, 2007).



Jr. & Nogueira, 2009; Horwitz & Wakefield, 2007; Conrad, 2007;
Martinez Hernáez, 2008).

Pretendo analisar as condições históricas que possibilitaram
o surgimento dessa nova configuração epistemológica pela qual a
psiquiatria se tornou, ao mesmo tempo, intra e extra-asilar, capaz
de se referir tanto aos delirios e alucinações, como aos sofrimentos
que fazem parte da condição humana.

Claude Olivier Doron (2008) formula algumas perguntas sobre
os transtornos de personalidade que permitem resumir as principais
questões que nortearam esta exposição:

Como se construiu essa idéia pela qual existe certo tipo de loucura
- ou melhor, de "transtorno"- que já não se caracteriza por idéias
delirantes, dificuldades de imaginação, mas por atos e comporta-
mentos considerados socialmente aberrantes? Como surge essa
figura da personalidade anormal que reagrupa todos os pequenos
desvios de conduta de um indivíduo desde sua infância? Quem
vai se ocupar da reparação, da recuperação, para evitar um perigo
social? Questões foucaultianas, sem dúvida. (Doron, 2008:11)

Essas perguntas nos levam a indagar, por exemplo, como surge,
como se valida e como se difunde esse saber médico relacionado
ao não patológico. Isto é, a compreender a partir de que marco
epistemológico, de que saberes e de que estratégias discursivas se
consolidou essa psiquiatria ampliada que surge na segunda metade
do século XIX e que fioje parece ter renascido com força inesperada.
Para responder a essas questões deveremos analisar as estratégias que
foram construídas ao longo da história da psiquiatria para administrar
essas patologias e reparar esses desvios.

Tomando como ponto de partida a análise que Foucault realiza
em seu curso no Collège de France entre 1974 e 1975, é possível
afirmar que o surgimento dessa nova psiquiatria ampliada decorre
da aparição de uma nova figura que concentrará as atenções dos
psiquiatras da segunda metade do século XIX: a figura dos dege-
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nerados. Para Foucault (1999: 298) "a degeneração é a peça teórica
maior que permite a medicalização do anormal. O degenerado é
o anormal miticamente - ou se vocês preferem, cientificamente -
medicalizado".

Situamos, assim, a origem da psiquiatria ampliada no Tratado
de degeneração fisica, moral e mental, publicado por Benedict
August Morei em 1857. Ali, Morei define o que será considerado
o princípio gerai da teoria da degeneração: "Os seres degenerados
formam grupos e famílias com elementos distintivos relacionados
invariavelmente às causas que os transformaram em isso que eles
são: um desvio mórbido do tipo normal da humanidade" (Morei,
1857: 75). Tomando como ponto de partida essa afirmação, pretendo
analisar as transformações sofridas pelo conceito de degeneração e
sua vinculação com as estratégias eugênicas iniciadas nas últimas
décadas do século XIX.

Psiquiatria e degeneraçáo
No momento em que a teoria da degeneração se consolida como

programa de pesquisa, a psiquiatria poderá começar a estabelecer
vínculos diretos entre um desvio de conduta e um estado anormal
(herdado, mas definitivo) que reclama uma intervenção psiquiátrica.
Desse modo, essa longa série de pequenas condutas anormais, aber-
rantes, desviantes, que se sucedem nos Anais médico-psicológicos,
passará a se transformar no eixo articulador da nova psiquiatria. Esse
fato pode ser observado pela Permanência de textos que vinculam o
problema da degeneração com condutas cotidianas publicados nos
Anais médico-psicológicos e nos Anais de higiene e medicina legal
entre os anos 1860 e 1926.

Para compreender a teoria da degeneração, é preciso falar de um
tipo particular de hereditariedade, uma herança não definida, em que
toda e qualquer anomalia pode surgir e se espalhar a partir de um
sujeito identificado como anormal. "O estudo da hereditariedade,



ou a localização da herança na origem das anormalidades, constitui
essa 'meta-somatização' que foi necessária para construir o edificio
da degeneração" (Foucault, 1999" 296).

Para Morei e seus seguidores, os anormais levam inscrita em
seus corpos sua própria inviabilidade. "A hereditariedade é veículo
de transmissão progressiva de toda forma de degeneração adqui-
rida ao longo de quatro gerações, até a esterilidade dessa última"
(Serpa, 2006" 129). A partir das árvores genealógicas construídas
para determinar a hereditariedade dos degenerados, a psiquiatria
delimitará um novo campo de ação e construirá novas estratégias
de poder. "Com efeito, a partir do momento em que a psiquiatria
adquire a possibilidade de relacionar qualquer desvio, irregularidade,
retardo, a mn estado de degeneração, daí em diante ela conquistará
uma possibilidade de ingerência indefinida sobre os comportamentos
humanos" (Foucault, 1999: 298).

Na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do
século XX a degeneração se transformou em um novo paradig-
ma de análise social. Todos os fenômenos aos quais a sociedade
devia confrontar-se eram interrogados a partir dessa perspectiva
sombria. A natalidade baixa? É a confirmação da degradação
biológica da raça francesa. O número de alcoólatras aumenta?
Representa uma França que degenerará no futuro. Os escritores
já não sabem escrever? Seu estado mental os faz ineficientes
para a produção artística. Os exemplos podiam multiplicar-se ao
infinito. (Coffin, 2003' 191)

O conceito de degeneração ingressará no âmbito da psiquiatria
como saber legítimo e consolidado com Valentin Magnan (1893), nos
anos 1880, tendo continuidade com os estudos de seus seguidores (ver
Quadro a seguir). Todos eles conservavam a ideia, já esboçada por
Cabanis (1802) no fim do século XVIII, da necessidade de realizar
estudos de anatomopatologia cerebral para explicar as patologias
mentais. Magnan (1893) ampliará a classificação de patologias
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(mania, demência, depressão e idiotismo) a mais de cinquenta pato-
logias mentais ou síndromes.

Quadro sinótico das degenerações mentais - Os heredodege.
nerados (Magnan, 1893: 150)

l- Idiotismo, imbecilidade e debilidade mental.

2 - (Desequilibrados) Anomalias cerebrais: defeito no equilí-
brio das faculdades morais e intelectuais.

3 - Sindromes episódicas hereditárias
(a) Loucura de dúvida
(b) Medo de tocar
(c) Onomatomania: 1) busca angustiosa de uma palavra,

2) impulso irresistível de repetir uma palavra, 3) medo
de usar palavras Comprometedoras etc.

(d) Aritmetomania
(e) Amor exagerado pelos animais: loucuras dos antivi-

vissecionistas
(f) Cleptomania, dipsomania, oniomania (mania de com-

pras)
(g) Mania de jogar
(h) Piromania e pirofobia
(i) Impulsos homicidas e suicidas
(J) Aberrações sexuais, perversões, anomalias: reflexo

cotrical posterior, reflexo cotrical anterior, erotomanias,
centro genito-espinhal

(k) Agorafobia, claustrofobia, topofobia
(1) Abulia

4 - (a) Mania de raciocínio, loucura moral (persecutórios)
(b) Delírios múltiplos: delírio ambicioso, religioso, de per-

seguição, hipocondríaco



(c) Delírio sistemático único.
(d) Ideias obsessivas
(e) Excitação maníaca, depressão melancólica

Esse quadro de Magnan sintetiza um imenso conjunto de síndro-
mes que foram descritas e definidas nos Anais médico-psicológicos,
publicação da Associação Médico-Psicológica, da qual foi pre-
sidente. Os Anais evidenciam a existência de uma longa dinastia
dessas "síndromes". Como afirma Foucault: inicialmente aparece
a agorafobia; logo a seguir, as claustrofobias; as doenças incendi-
árias surgem em 1867; a cleptomania é descrita pela primeira vez
em 1879; os exibicionismos, em 1877; o masoquismo, em 1875; a
homossexualidade é enunciada como síndrome pela primeira vez em
1870, nos arquivos de neurologia. Esse somatório de desvios pode
ser indefinidamente ampliado, podem ser sempre adicionadas novas
condutas que reclamam intervenção psiquiátrica. Assim, perante um
fato social como o surgimento de ligas de proteção de animais ou de
ligas antivivisseção, Magnan descobrirá essas síndromes bizarras,
que denomina "síndrome de antivivisseção" (Foucault, 1999: 293)
e "vegetarianismo".

A teoria da degeneração não permaneceu nos limites de França, '
estendeu-se por diversos locais da Europa (particularmente Itália e
Alemanha) e pela América Latina (Brasil, Argentina, México e Co-
lômbia). De modo que, cinquenta anos após a publicação do tratado
de Morel, um psiquiatra alemão, considerado até hoje como o pai
da psiquiatria moderna, Emil Kraepelin (1907), retoma e tematiza
o conceito de degeneração em diversos estudos (Kraepelin, 1917;
2007; 2009). Apesar de existirem inúmeras diferenças que o separam
dos estudos dos degeneracionistas clássicos, Kraepelin dedica-se
a analisar a relevância e pertinência que esse conceito tem para
os estudos psiquiátricos. Publica, em 1908, um texto denominado
Sobre a degeneração, onde reaparecem muitas das premissas defi-



nidas por Morei e Magnan para classificar as patologias mentais. O
quadro de doenças psiquiátricas elaborado por Kraepelin mantém
certas semelhanças sugestivas com a classificação defendida pelos
discípulos de Magnan. No Manual de psiquiatria para médicos e
estudantes (Kraepelin, 1907), onde se enuncia a clássica distinção
entre demência precoce e psicose maníaco-depressiva, permanecem
muitas síndromes de degeneração com denominações idênticas, como
a onomatomania, descrita e enunciada por Magnan.

Algumas dessas ideias serão retomadas mais tarde, nos anos 1970
e 1980, por um grupo de médicos da Universidade de Washington, Eli
Robins (1921-1994), Samuel Guze (1924-2000) e George Winokur
( 1925-1996), que se definem e reconhecem como neokraepelinianos
(Decker, 2007). Claro que, nesse momento, o conceito de degenera-
ção será substituído ou transvertido por denominações modemas, tais
como a constituição psíquica ou a predisposição patológica, termos
cuja conotação política e epistemológica não pareceria carregar o
peso das críticas dirigidas a essa velha teoria.

No entanto, o velho discurso da degeneração, livre de todos os
elementos metafisicos presentes em Morei, assim como dos quadros
bizarros definidos por Magnan, reaparece com Kraepelin como um
marco de referência que legitima muitas das certezas da psiquiatria
moderna. Entre essas certezas podemos destacar as afirmações
referentes ao caráter hereditário das patologias mentais, a impossi-
bilidade de cura ou reversibilidade da loucura, a origem biol6gica
e a localização cerebral dos transtornos psiquiátricos, a introdução
do discurso sobre a prevenção e o risco no âmbito da saúde mental,
assim como a insistência em definir comportamentos desviados ou
anomalias em termos médicos.

Degeneraçáo e eugenia
Nem Kraepelin nem Morel se limitaram a utilizar a teoria da

degeneração exclusivamente com a finalidade de classificar doenças



psiquiátricas ou de estabelecer uma nosologia e uma terapêutica cada
vez mais precisas. Ambos pretendiam criar intervenções concretas
no espaço social capazes de antecipar e prevenir desvios de com-
portamentos e patologias mentais. Essas estratégias de intervenção
social, que são denominadas por Morei de "tratamento moral" (Morei,
1857) e por Kraepelin, de "psiquiatria preventiva" (Kraepelin, 1907),
representam dois modos diferentes de compreender as intervenções
sociais preventivas no campo da saúde mental.

Para poder compreender essa diferença devemos ~malisar os
vínculos existentes entre a teoria da degeneração e o discurso dos
eugenistas. Pois, nos cinquenta anos que separam o Tratado de Morei
do texto que, em 1908, Kraepelin dedica à questão da degeneração, o
discurso eugênico foi ganhando terreno como um modo de controlar a
ameaça representada pelas doenças mentais e pela criminalidade. De-
vemos lembrar que já em 1907 foi promulgada, no estado americano
de Indiana, a legislação que permitia a esterilização dos criminosos
e de doentes mentais. Em 1909 a mesma legislação será aprovada
para os estados de Washington, Connecticut e Califórnia, até que,
no ano 1950, serão 33 os estados daAmérica do Norte que possuem
essa legislação. O mesmo acontecerá entre os anos 1920 e 1935 na
Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Alemanha (Pichot, 1995).2

Em sentido estrito, existem diferenças significativas entre os
teóricos da degeneração e os eugenistas que podem ser observadas
na diversidade de intervenções defendidas por uns e outros. Em
1857 Morei defendia como estratégias de regeneração e prevenção
das patologias mentais intervenções sociais higiênicas sobre o meio
ambiente, tais como o controle das intoxicações provocadàs pelas
condições insalubres de existência, a melhoria das condições de
trabalho ou o controle da miséria urbana. Kraepelin, ao contrário,

Com características diferentes, o discurso eugênico também ganhou terreno na América
Latina, como pode ser observado no caso concreto do Brasilo a partir dos estudos de
Stepan (2005) e Souza et ai. (2009), entre outros. ]



não compartilhava do otimismo de Morei. Para ele, as estratégias de
proteção social aos indivíduos mais vulneráveis representavam um
obstáculo para a purificação eugênica da raça:

Em todo caso, é impossível saber quantos imbecis, epiléticos,
psicopatas, criminosos, prostitutas e vagabundos são filhos de pais
alcoólicos ou sifilíticos e herdaram a inferioridade de seus pais. É
óbvio que o dano será em parte compensado por sua menor capa-
cidade para sobreviver. Mas, infelizmente, a extensão de nossos
programas de assistência social tem o efeito de impedir a autopu-
rificação natural de nosso povo. Temos pouca razão para esperar
que, em longo prazo, nossa capacidade de regeneração possa ser
suficientemente forte para neutralizar os perigos cada vez maiores
que ameaçam a nossas células germinais. (Kraepelin, 1907: 400)

Kraepelin se aproximava assim das ideias eugênicas defendidas
pelos seguidores de Galton (1988), fundamentalmente nos Estados
Unidos, Inglaterra e Alemanha, distanciando-se das teses defendidas
pelos teóricos da degeneração da segunda metade do século XIX,
que, como Morei ou Magnan, confiavam na regeneração e na "mo-
ralização das massas" (Morei, 1857: 687).

Mas, por que razão falar de eugenia na França de 1857 se "so-
mente em 1883 Galton (1988) funda o neologismo que definirá em
1904 como: o estudo dos fatores socialmente controláveis que podem
elevar ou diminuir as qualidades raciais das gerações futuras tanto
fisicas quanto mentais" (Carol, 1995: 9)?

Tudo parecia indicar que a medicina francesa pré-galtoniana
permanecia alheia aos postulados eugênicos, e essas ideias somente
seriam aceitas depois que um pequeno grupo de representantes fran-
ceses participou do I Congresso Internacional de Eugenia realizado
em Londres em 1912. Foram a esse encontro aproximadamente vinte

Jrepresentantes franceses, demógrafos, estatísticos, homens políticos
e antropólogos, sendo o grupo mais numeroso o dos médicos, espe-
cialistas em puericultura, em venereologia e medicina mental.



Faziam parte deste último subgrupo os psiquiatras Fillassier, Ma-
rie e Magnan. Ainda que esse dado pareça indicar urna aproximação
entre a teoria da degeneração e a eugenia, eles se limitaram a apresen-
tar no congresso estudos centrados na problemática da degeneração.
No caso de Magnan, um trabalho relativo à luta contra o alcoolismo.
Um ano mais tarde, em 1913, será criada a Sociedade Francesa de
Eugenia, porém nessa sociedade Magnan não terá nenhuma parti-
cipação. Ainda que com algumas exceções, como Charles Richet
(1850-1935 - Nobel de medicina em 1913), o discurso eugênico não
parecia ter cativado as mentes dos médicos e psiquiatras franceses. Já
no II Congresso Internacional de Eugenia, realizado em Nova Iorque
no ano 1921, a delegação francesa ficou reduzida a três membros,
sendo: um estatístico (e membro da Sociedade Francesa de Eugenia),
um biólogo, um sociólogo, e nenhum médico.3

Ocorre que as preocupações dos teóricos da degeneração e
dos eugenistas não eram idênticas, ainda que em muitos pontos
pudessem se aproximar. No entanto, a teoria da degeneração pa-
recia ter criado a condição de possibilidade para a emergência do
eugenismo. Se as raças se degradam, se elas degeneram e se esse
processo ocorre pela transmissão hereditária de estigmas de dege-
neração que se agravam a cada geração, então seria possível dar
um passo a mais para deter a progressiva patologização dos povos,
utilizando estratégias eugênicas. Esse passo a mais não foi dado
pelos teóricos da degeneração: nenhuma defesa de esterilização
de certos grupos, nem de políticas genocidas, como as defendidas
pelos eugenistas alemães. Ao contrário, a única estratégia eugênica
defendida pelos degeneracionistas foi o controle dos matrimônios
disgênicos, inicialmente destinado ao controle de filhos de sujeitos
com sífilis terciária. Essa iniciativa, que surge nas últimas décadas

p ^  .  . .ara compreender a abmngencla internacional do movimento eugenista, lembremos que
o Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia foi realizado em 30 de junho de 1929, tendo
como eixo de preocupação o problema da imigração (Souza et aL 2009: 772).



do século XIX, resulta na "tardia e anódina legislação de exame
pré-nupcial instaurada somente no ano 1942" (Carol, 1995: 11),
numa França ocupada pelo nazismo.

Ainda que a preocupação pela qualidade da raça francesa perpas-
sasse o discurso dos degeneracionistas, seria possível adivinhar ali,
como afirma Foucault, algo assim como um racismo sem raça. Os
teóricos da degeneração, à semelhança de Morei e Magnan, estavam
preocupados com a medicina mental- a conservação ou degradação
da raça estaria diretamente associada ao par normal patológico, e não,
como era o caso de Gobineau ou Richet (1922), à diferenciação de
povos superiores ou inferiores.

Morei considerava que "entre o estado intelectual de um bos-
químano selvagem e do europeu mais avançado de sua civilização,
existe menos diferença da que existe entre o estado intelectual desse
mesmo europeu e o de um ser degenerado" (Morei, 1857: 46). Para
ele, a população que de modo mais claro parecia estar condenada à
degradação e à extinção não razia parte dos chamados povos primi-
tivos de pele mais escura. Era entre os suecos que podia se prever
a maior degradação, pois era ali que se registrava o maior nível de
consumo de álcool. No entanto, a associação entre degeneração e
raça (no sentido que hoje damos a essa noção) aparece de modo mais
evidente em outros degeneracionistas, como é o caso de Kraepelin,
cujas afirmações racistas e eugênicas têm como alvo privilegiado o
que ele denominava a "degeneração do povo judeu".

Existe outra diferença entre os teóricos da degeneração e os eu-
genistas: o modo como ambos pensam os vínculos entre indivíduo,
meio e hereditariedade. Como vimos, as intervenções no meio, pela
mediação da higiene física e moral, foram consideradas por Morei
como o instrumento chave de regeneração. Apesar de acreditar na
gravidade crescente das degenerações que se sucedem nas diversas
gerações até a esterilidade da última, ele compartilhava também
do otimismo dos higienistas. Acreditava que as intervenções no



ambiente permitiriam reduzir os elementos tóxicos e as condutas
imorais. De acordo com os princípios neolamarkianos da herança
dos caracteres adquiridos, essas alterações provocariam mudanças
na célula germinai, que, independentemente de serem degenerati-
vas ou regeneradoras, seriam transmitidas aos descendentes. Essas
ideias tendem a desaparecer na lógica da ideologia eugênica. Para
Galton (1988) e seus seguidores, o controle da herança independe
das intervenções no meio, e, como vimos no caso de Kraepelin, eram
comuns as afirmações herdeiras do darwinismo social que falam
do caráter nocivo dessas intervenções e programas de assistência
social argumentando que eles impediriam a eliminação dos menos
aptos na luta pela vida.

Os teóricos da degeneração posteriores a Morei, que, como
Magnan, não aceitaram as hipóteses de inviabilidade e autopurifi-
cação dos anormais, apresentaram propostas de intervenção social
semelhantes àquelas defendidas por Morei: controle do alcoolismo,
asilos para doentes psiquiátricos, higiene fisica e moral, reivindi-
cação do exame pré-nupcial para sifilíticos e alcoólatras. A isso se
limitavam as estratégias biopolíticas defendidas pela maior parte dos
degeneracionistas franceses.

Desde a criação da Sociedade Francesa de Eugenia em 1913,
cada vez ganhará mais força a puericultura, fazendo que, a partir
dos anos 1920, o discurso médico se distancie das ideias eugênicas,
reivindicando para si a originalidade dos estudos dedicados à pro-
criação de indivíduos fortes e saudáveis.4 Apuericultura considerava
fundamentai conhecer as anomalias hereditárias tanto como definir
estratégias de higiene fisica e moral, consideradas regeneradoras da
espécie.

Assim, em 1927, Pinard afirmou: "Tomamos o termo eugenia por respeito ao nome de seu
precursor, que era um parente de Darwin: Sir Francis Galton. Mas, foi na França que se
deu a seguinte definição para a puericultura: 'Ciência que tem como objetivo a pesquisa,
o estudo e a aplicação de todos os conhecimentos relativos à conservação e melhoramento
da espécie humana'" (apudCarol, 1995: 143).



Tudo pareceria indicar que degeneração e eugenia se movem
por caminhos diferentes. Porém, como já foi dito, será no marco
teórico iniciado pelos degeneracionistas, que aborda a degradação
progressiva de indivíduos e raças, que encontram sua legitimidade
as estratégias para limitar (pelo controle de matrimônios, castração,
esterilização ou genocídio) a proliferação de sujeitos condenados
à herança mórbida. Assim, pode-se dizer que ambos os discursos
compartilham um mesmo ponto de partida: o "mito da normalidade
hereditária".

O fato que preocupava tanto degeneracionistas quanto eugenistas
era identificar uma série de características fisicas e comportamentais
consideradas indesejáveis, que deviam ser pensadas como desvio da
normalidade. Assim, os discursos elaborados pelos degeneracionistas
e pelos eugenistas se inscrevem num mesmo eixo: o delimitado pelo
par normal/patológico.

A caça dos estigmas (Carol, 1995) serã inaugurada, em 1857, com
o Tratado de Morel e se multiplicará ao longo da segunda metade do
século XIX. Desde então, nunca deixarão de aparecer novos estigmas
que permitirão ampliar, cada vez mais, a margem de intervenção dos
degeneracionistas. Em 1907, Kraepelin prolongará essas preocupa-
ções ao afirmar, lembrando Morel, que para reconhecer patologias
mentais hereditárias era necessário identificar "estigmatas fisicos, como
malformações do paladar ou dos órgãos sexuais, estrabismo congênito, al-
binismo, posição errada dos dentes, dos olhos, etc." (Kraepelin, 1907: 99).
As medidas do crânio indicavam o desenvolvimento do córtex cerebral; a
posição dos olhos podia revelar doenças e "um cuidadoso exame das orelhas
podia revelar uma causa suficiente para alucinações" (Kraepelin, 1907: 99).

No ano 1893, Magnan já tinha ampliado os estigmas fisicos e
morais descritos por Morel, adicionando comportamentos como
roubar, ter medo de sair da casa, limpar obsessivamente as mãos,
consumir abusivamente álcool ou outros tóxicos (como cocaína ou
absinto). Os estigmas físicos e morais podiam estender-se ao infi-



nito, incluindo tiques, manias, comportamentos bizarros, além de
características físicas, como a baixa ou alta estatura, o excesso de
gordura ou a fealdade. O agrupamento de estigmas constituía, para
Magnan, patologias ou síndromes de degeneração. Assim, para os de-
generacionistas, todo comportamento ou conformação física poderia
passar a ser considerado, em algum momento, como uma anomalia.
Criava-se assim uma confusa associação de estigmas e patologias, que
passaram a ser considerados como signos de degeneração: "microce-
falia, nanismo, alcoolismo, idiotismo, cretinismo, gota, paludismo,
epilepsia, tuberculose, raquitismo" (Carol, 1995:10).

Essa confusa associação de características fisicas, patologias
e comportamentos somente pode ser compreendida tendo como
referência o mito de origem, que é a normalidade e o desvio here-
ditário. Ele se inicia com a teoriada degeneração, mas se mantém
inalterado no discurso dos eugenistas, legitimando a construção de
estratégias destinadas a garantir a reprodução da normalidade e a
eliminar desvios hereditários. Um dos mais reputados eugenistas
franceses, membro da Sociedade Eugênica de França e Prêmio
Nobel de Medicina, Charles Richet, em um escrito publicado em
1922, denominado A seleção humana, indica quais eram os sujeitos
portadores de estigmas que deveriam ser considerados genitores ruins,
susceptíveis de interdição e repressão. A lista apresenta mais de 60
indicações, dentre elas: ser muito grande ou muito pequeno; doente
mental; contrafeitos; doentes em geral; alcoólicos; sifilíticos; epilép-
ticos; tuberculosos; degenerados; idiotas; muito gordos; malignos;
rebeldes atoda disciplina; muito feios; criminosos; proxenetas etc.

Da mesma maneira que ocorre com a inumerável lista de estigmas
físicos e psíquicos definidos pelos degeneracionistas, a única lógica
que permitia unificar essa diversidade era a identificação entre nor-
malidade e saúde e, correlativamente, entre desvios e patologia. Os
eugenistas, do mesmo modo que Morel, identificavam a normalidade
com o tipo médio da humanidade, já não com a explicação religiosa



do ser que constituía o ponto mais alto da criação divina, mas com
o tipo médio constituído matematicamente a partir da frequência
(Carol, 1995).

No texto, repleto de afirmações racistas e defendendo a castra-
ção de doentes e anormais, Richet afirma: "As virtudes que devem
considerar-se indispensáveis podem ser resumidas em uma palavra:
a de normalidade, É preciso que os progenitores não se desviem da
média geral do tipo humano" (Richet, 1922: 150). É essa ideia de
normalidade que permite compreender a diversidade de estigmas
apresentados em sua lista. Em contrapartida, as condições exigidas
para o progenitor ideal não se vinculavam com a ideia de perfeição,
mas com a ideia de normalidade como padrão. Na caracterização da
normalidade transparece o ideal do justo médio: "nem muito grande
nem muito pequeno, o homem não deve ter os cabelos muito lisos
nem cacheados, o ventre deve ser reto, mas ligeiramente arredondado,
deve ter músculos, mas sem exageração" (Richet, 1922:151).

Se a ideia de normalidade como tipo médio da humanidade apro-
xima o discurso dos eugenistas e dos teóricos da degeneração, algo
semelhante ocorrerá com o modo como se determina o caráter here-
ditário dos estigmas morais. O uso de árvores genealógicas aparece
como uma estratégia analítica em Magnan, e mais tarde aparecerá
nos eugenistas com o objetivo de justificar as intervenções eugênicas
sobre famílias e populações.

Assim, em Hereditariedade e alcoolismo, publicado por Legrain
(1889), que foi um discípulo direto de Magnan (1893), é apresentado
um quadro demonstrativo da sucessão de patologias de gravidade
crescente que caracteriza as famílias de alcoólicos. Define um esque-
ma que se repete, sendo a primeira geração de alcoólico simples, a
segunda de alcoólicos com acidente cerebral e aterceira de sujeitos
com acidentes convulsivos na primeira infância, sucedidos pela
aparição de fenômenos complexos. As tabelas expostas mostram
a evolução de diversas famílias de alcoólicos por três ou mais ge-



rações, apresentando invariavelmente degeneraç6es cada vez mais
graves. Magnan conclui que se deve intervir, em casos extremos de
alcoolismo, com o internamento asilar.

Quadros semelhantes de genealogias familiares se multiplicarão
entre os eugenistas, porém com um objetivo biopolítico diferente,
qual seja, a esterilização, É possível encontrar, ainda nos anos
1920 e 30, genealogias semelhantes apresentadas em pubticações
cientificas e jornais de circulação rnassiva como modo de divulgar
a importância da eugenia. No Sunday Oregonian podemos ler, por
exemplo, o caso de Ada Jukes, nascida em 1740, que estaria na
origem de uma árvore genealógica trágica: entre seus descendentes
aparecem 64 débeis mentais, 174 perversos sexuais, 196 ilegítimos,
77 criminosos e assassinos e, representando um estigma moral, 147
pobres. O quadro se inicia com a seguinte afirmação: "sua esteriliza-
ção teria custado t 50 dólares", e conclui com a seguinte pergunta:
"deixaremos que as Adas Jukes de hoje continuem multiplicando
a pobreza e a criminalidade?" (Gouyon & Henry, 1997: 93). As
árvores genealógicas possuem uma dupla utilidade: representam um
marco explicativo para os teóricos da degeneração e possibilitam
a validação e legitimação de estratégias de controle e intervenção
para os defensores do eugenismo.

À guisa de conclusáo

Do dito até aqui, pode-se afirmar que degeneração e eugenia
seguiram caminhos e lógicas diferentes e produziram estratégias
biopolíticas distintas. No entanto, tudo parece indicar que a condição
de possibilidade da eugenia deve ser procurada nos temores instalados
pela teoria da degeneração. Tanto os degeneracionistas quanto os
eugenistas construíram seus argumentos adotando como estratégia
explicativa para todos os males sociais o que podemos denominar
de"o mito da degeneração hereditária". Ambos identificaram saúde
com normalidade, e esta com o tipo médio da humanidade, asso-



ciando todo e qualquer desvio a processos hereditários patológicos,
degenerativos ou disgênicos.

Em ambos os casos e perante a impossibilidade de construir expli-
cações hereditárias bem fundadas, limitaram-se a descrever estigmas
físicos e morais, a construir árvores genealógicas e a multiplicar
os temores vinculados com novas patologias e novas ameaças que
deveriam ser antecipadas e evitadas, seja pelas estmtégias eugênicas
ou pelos controles e intervenções dos alienistas no campo social.

Sabemos que hoje, como nos tempos de Morei, Magnan ou Krae-
pelin, são poucas as certezas que os estudos de anatomopatologia, de
genética ou neurofisiologia cerebral podem aportar para a compreensão
dos processos biológicos das patologias mentais ou dos comportamen-
tos. Diferentemente da medicina clínica, que conta com "marcadores
biológicos" (Pignarre, 2001), isto é, com parâmetros mais ou menos
objetivos que permitem identificar certas patologias a partir da arti-
culação entre determinados sintomas clínicos e determinadas lesões
orgãnicas, os parâmetros biológicos das condutas e das doengas mentais
permanecem como um grande mistério. O que ocorre no campo da
localização cerebral reaparece no campo das explicagões hereditárias
ainda que as "mitologias da herança" (Cotfin, 2003: 255), que fizeram
parte da história da degeneração e da eugenia ao longo do século XIX,
tenham sido reforçadas e aprofundadas na era da genética.

Porém, algo desse passado remoto e esquecido parece que, ainda
hoje, se obstina em aparecer. Sem pretender negar as profundas trans-
formações introduzidas na percepção e na gestão dos fatos psíquicos e
sociais nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, ainda vemos
reaparecer, tanto no ãmbito das pesquisas científicas, quanto no espaço
da mídia destinada ao grande público, esses velhos mitos da herança
mórbida como marco explicativo privilegiado para uma imensa varie-
dade de situações que nossa sociedade considera indesejáveis. Muitas
das teses defendidas pelos teóricos da degeneração e logo retomadas
pelos eugenistas parecem ter se prolongado até hoje, ainda que apa-



reçam com novas roupagens. O que permanece inalterado é o sonho
determinista de achar explicações neurogenéticas precisas para cada
um de nossos comportamentos, aflições e sofrimentos.

Por esse motivo o biólogo e geneticista Steven Rose (2001)
inicia seu livro de filosofia da biologia, denominado Trajetórias de
vida: biologia, liberdade e determinismo, com a seguinte afirmação:

O atual èntusiasmo pelas explicações biológicas deterministas da
condição humana remonta-se a fins da década de 1960. Ele não
foi impulsionado por alguma descoberta particular das ciências
biológicas, nem por uma teoria nova e influente. Sua ascensão
decorre de uma tradição anterior que é a do pensamento eugênico
que, depois de conhecer um grande avanço em Estados Unidos
na década de 1930, ficou eclipsada como conseqüência do Holo-
causto inspirado por idéias racistas. (Rose, 2001:10)

Como resposta aos horrores da Segunda Guerra, criou-se, por
algumas décadas, um consenso segundo o qual as raízes da desi-
gualdade humana, seja de raça, de gênero, de etnia, não deviam ser
procuradas em nossos genes, mas sim na distribuição desigual de
riqueza e de poder entre grupos humanos.

Esse consenso parece ter-se quebrado nos últimos trinta anos,
destinando-se cada vez maiores recursos e esforços à procura de
explicações biológicas para os comportamentos, as desigualdades
sociais, as mais variadas debilidades do caráter, as pequenas escolhas
cotidianas, as exclusões e os conflitos urbanos. Esses fatos, entre
muitos outros, parecem ter ingressado novamente no território das
explicações mrdicas e psiquiátricas, repetindo esse estranho proces-
so, iniciado por Morel e Magnan, de classificar fatos sociais como
patologias psiquiátricas que reclamam uma intervenção terapêutica.
Para cada um desses fatos, os defensoresdo reducionismo prometem
a descoberta de alguma explicação neurogenética que possibilitaria
a definição de intervenções eficazes e definitivas, uma terapêutica
farmacológica ou uma estratégia preventiva que permitam substi-



tuir a complexidade das explicações sociológicas ou psicológicas
existentes.

O certo é que novas vozes aparecem a cada dia, seja nas mais
prestigiosas publicações cient'tficas ou no meio de comunicação mais
popular, em defesa de alguma nova descoberta que possa permitir,
finalmente, comprovar a veracidade do determinismo neurogenético
de nossas escolhas e condutas. Assim,

[...] afirma-se que foram deScobertos, não somente os genes de
uma doença como o câncer de seio, mas também da homosse-
xualidade, do alcoolismo (que tanto preocupara aos degenera-
cionistas), da criminalidade, chegando até a célebre especulação
de Daniel Koshland, nesse momento diretor da revista Science,
de que poderiam existir genes dos sem teto. (Rose, 2001:313)

Em cada um desses casos, os defensores das explicações neuroge-
néticas serão cautelosos em afirmar que os fatos sociais também têm
sua importância. Porém, perante o que consideram uma sucessão de
medidas sociais pouco eficazes e pouco frutíferas, eles parecem recla-
mar para si o poder de descobrir as intervenções precisas, efetivas e
definitlvas para cada um dos problemas que tanto angustiam as nossas
sociedades contemporâneas: a violência urbana, os sofiãmentos psíqui-
cos, as dificuldades de aprendizagem escolar, os sem-teto etc. Para essa
ambição explicativa dos neurogeneticistas de hoje pode ser repetida a
mesma advertência que Charpentier enunciou em 1893 para Magnan:

Tenhamos cuidado com essa tendência (da psiquiatria), ou então
as pequenas loucuras da infancia, as da adolescência, os tiques,
todas as pertu_ rbações mais ou menos conhecidas da vontade, os
estados emocionais, os defeitos de equilíbrio, as perturbações me-
nores, poderão atingir o estatuto de doença mental. (Charpentier
apud Magnan, 1893: 130)

O "triunfalismo arrogante" (Rose, 2001) das explicações neuro-
genéticas para comportamentos e sofrimentos parece ser tão sedutor



para nossas sociedades contemporâneas, caracterizadas pela preca-
riedade dos laços sociais, pela fragilidade laboral, pelos processos
migratórios e pela violência urbana, como já foram as propostas dos
degeneracionistas na conservadora sociedade europeia da segunda
metade do século XIX, ou as intervenções racistas dos eugenistas nos
Estados Unidos da década de 1930. Em cada um desses momentos
históricos, as explicações biológicas parecem concentrar poderes
reveladores capazes de ocupar o lugar abandonado perante a renúncia
coletiva a procurar soluções sociais para problemas sociais.
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