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ESTRATÉGIAS E ARTIFÍCIOS

Debelada pela lógica da verdade e vencida

pelo rigor dos fatos baqueia a teoria paradoxal

que pretende que o simples bom senso  basta

para o reconhecimento das afecções mentais.

Semelhantes pesquisas são de competência ex-

clusiva do médico, portanto é este o único que

reúne as condições necessárias para pronunciar-

se acerca da presença, ausência, ou simulação

da loucura. (Santos, 1875, grifo do autor)

3

A presença do médico no cenário da loucura não era uma novidade
quando, em fins do século XVIII, por meio de um gesto provavelmente
legendário, Philippe Pinel libertaria das correntes os loucos internados nos
hospitais de Bicêtre e de Salpêtrière. Conforme observou Robert Castel, as
formas de se lidar com os insanos durante o Antigo Regime não eram in-
compatíveis com uma certa medicalização, embora não repousassem ex-
clusiva ou prioritariamente sobre ela. A partir de meados do século XVIII
surgiriam numerosos tratados médicos sobre a loucura, nos quais esboça-
vam-se modalidades de medicalização distintas e algumas até conflitantes.
Além disso, na situação de internamento, “a loucura passa a ser objeto de
uma percepção mais médica e as práticas a respeito dos insanos começam
a diferenciar-se das que se destinam aos outros reclusos” (Castel, 1978:57).69

69 É preciso lembrar, contudo, que, segundo FOUCAULT (1978:306), ainda nesse momento, a
loucura permaneceria “ligada, por vários laços, a todo um mundo de práticas extramédicas, tão
bem aceitas, tão sólidas em sua tradição, que se impõem de modo natural aos próprios médicos”.
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É preciso considerar, entretanto, que uma das preocupações básicas de
Michel Foucault em seu belíssimo estudo sobre a loucura na Idade Clássica
seria, justamente, a de evidenciar e discutir as diferenças entre os séculos
XVII/XVIII e o XIX no que se refere à associação entre loucura e doença:
“Pode ser que, de um século para outro, não se fale ‘das mesmas doenças’
com os mesmos nomes, mas isso é porque, fundamentalmente, não se trata
‘da mesma’ doença” (Foucault, 1978:214). Buscando sempre enfatizar a
importância das rupturas em detrimento das continuidades, sem deixar, con-
tudo, de levar em conta a necessidade de se apreender e compreender as
complexas e inesperadas relações entre ambas – o que se constitui numa
das essências de seu pensamento filosófico –, o autor desenvolve uma pro-
funda reflexão em torno das especificidades dos significados de palavras e
expressões identificadas e/ou associadas à loucura – tais como, vesânia,
doença mental e doença de espírito – encontradas nos textos médicos clás-
sicos. A passagem da loucura à doença mental, com o sentido que o século
XIX conferir-lhe-ia, deve ser entendida, sobretudo, como mudança, ruptura,
embora as heranças de outros tempos não devam ser deixadas de lado,
desde que se lhes não atribua o papel de elos numa seqüência de
desencadeamento causal e linear. Afinal, como bem observou Patricia
O’Brien, o “genealogista/historiador busca o começo, ‘não’ a origem”, o
que se tratava para Foucault de uma diferença fundamental, já que as “ori-
gens implicam causas”, enquanto “os começos implicam diferenças”
(O’Brien, 1992:49).

Apesar de formuladas e difundidas em um terreno já semeado, as con-
cepções de Philippe Pinel anunciariam os começos de uma nova forma de
experiência da loucura, cabendo ao pai da psiquiatria francesa, segundo
Castel (1978:81), o trabalho fundamental de construir a “síntese alienista”,
por meio da articulação de três dimensões que, embora presentes nas dire-
trizes anteriores da medicalização, assumiriam novo significado: “classifica-
ção do espaço institucional, arranjo nosográfico das doenças mentais, impo-
sição de uma relação específica de poder entre o médico e o doente...”. A
grande inovação da virada do século XVIII para o XIX constituir-se-ia em
conferir à loucura uma especificidade ao se passar a concebê-la, sobretudo,
como uma doença, buscando-se, desse modo, transformá-la em objeto de
conhecimento e de intervenção exclusivos do médico. Entretanto, a
medicalização não significaria apenas “a simples confiscação da loucura
por um olhar médico”, mas, principalmente, a “definição, através da institui-
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ção médica, de um novo status jurídico, social e civil do louco”, transfor-
mando-o em alienado e fazendo da loucura uma “problemática
indissociavelmente médica e social” (Castel, 1978:55 e 57, respectivamen-
te).70

As histórias narradas no capítulo anterior desenrolam-se no decorrer
da trajetória que marcaria a consolidação desse processo no Brasil. Nelas
observa-se que a noção de doença mental tende a ser definida dentro de
limites cada vez mais amplos, abrangendo, assim, uma série de sintomas
que, imperceptíveis aos olhares destreinados, só poderiam ser completa e
corretamente apreendidos pelos especialistas. Nesse sentido, a doença
mental tornar-se-ia paulatinamente distante e diferenciada da loucura que,
comumente associada ao delírio – e, portanto, a uma visibilidade imediata –
, seria cada vez mais freqüentemente definida pelos alienistas apenas como
um tipo de doença mental. A abrangência e a invisibilidade revelam-se, pois,
como os aspectos-chave (intimamente associados entre si) na transforma-
ção da loucura em doença mental. Com relação a isso, observemos os prin-
cipais passos da trajetória percorrida pelos médicos brasileiros.

O ponto de partida situa-se nos anos 30 do século XIX, quando alguns
médicos se pronunciariam a favor da criação de um hospício na cidade do
Rio de Janeiro71  e o Dr. Antonio L. da Silva Peixoto defenderia a primeira

70 Na França, tal processo seria consolidado com a Lei de 1838, que serviria de inspiração para
a primeira lei federal brasileira relativa à assistência médico-legal, pública e particular a aliena-
dos, aprovada em 1903 (cf. Lei no 1.132, de 22/12/1903).

71 Cf. JOBIM, J. M. da C.; SILVA, J. J. da & SANTOS, C. J. dos. ‘Relatório da Comissão de
Salubridade Geral da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, apresentado e aprovado na
sessão de 19/04/1830’. Semanário de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 09/04/1831, p.77-80;
SIGAUD, J. F. X., ‘Reflexões acerca do trânsito livre dos doidos pelas ruas da cidade do Rio
de Janeiro’. Diário de Saúde, 1(1):6-8, 18/04/1835. Rio de Janeiro, Tip. Imp. e Const. de
Seignot-Plancher e Comp.; DE-SIMONI, L. V., ‘Importância e necessidade de criação de um
manicômio ou estabelecimento especial para o tratamento dos alienados’. Revista Médica
Fluminense, 6:241-262 set. 1839, Rio de Janeiro. Nascidos e formados em medicina fora do
Brasil, os Drs. José Martins da Cruz Jobim (português), Luiz Vicente De-Simoni (italiano) e
José Francisco Xavier Sigaud (francês) integraram o grupo dos fundadores da Academia
Imperial de Medicina (cujos fundamentos foram lançados em 28 de maio de 1829), atuando
durante muitos anos como profissionais na cidade do Rio de Janeiro e, por isso, serão
considerados aqui como integrantes da comunidade médica brasileira do século XIX. Os
argumentos em defesa da criação de um estabelecimento destinado aos alienados, utilizados
pelos autores, serão analisados na segunda parte deste livro.

72 A tese foi defendida na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. No ano seguinte o Dr. R.
J. Maurício Júnior defenderia, na mesma Faculdade, uma tese sobre a histeria (MAURÍCIO

JÚNIOR, 1838).
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tese sobre alienação mental produzida no Brasil (Peixoto, 1837).72 Compa-
rando esses textos entre si, constata-se que tanto no relatório da Comissão
de Salubridade Geral (1830) quanto no texto do Dr. Sigaud (1835), a loucura
não seria explicitamente definida como doença mental, embora os loucos
fossem vistos como doentes ou enfermos que precisavam de um tratamento
físico e moral específicos, segundo as prescrições de alienistas como Philippe
Pinel e Jean-Etienne-Dominique Esquirol. É interessante notar que em to-
dos os textos a palavra louco seria substituída com maior ou menor freqüên-
cia pelas palavras miserável, desgraçado e infeliz, reforçando-se, assim, a
imagem criada a partir da “lenda de Pinel” que “... identificava o alienismo
como missão libertarista visando aliviar a condição de um dos segmentos da
sociedade mais dignos de piedade, o qual, segundo eles [os médicos], era
injusta e brutalmente maltratado” (Harris, 1993:16). Somente nos textos dos
Drs. Peixoto (1837) e Luiz Vicente De-Simoni (1839), a qualificação da
loucura como doença específica ganharia caráter mais nítido e inequívoco,
aparecendo explicitamente identificada como moléstia mental ou como alie-
nação mental.

Mas como esses médicos definiam a moléstia ou a enfermidade men-
tal? Genericamente situada como “ausência da razão” – pelos autores do
relatório de 1830 e pelo Dr. Sigaud –, ou como “privação do juízo, do enten-
dimento e da livre vontade” – pelo Dr. De-Simoni –, a loucura receberia
definição mais completa na tese do Dr. Peixoto, sendo aí entendida como
uma moléstia que

... perverte e aniquila à espécie humana o que ela tem de mais precioso, tal é
a ação fisiológica da inteligência... cuja sede, natureza e tratamento, apesar dos
repetidos esforços dos médicos mais recomendáveis por suas luzes e
incansabilidade em propagar os conhecimentos da arte, ainda hoje é problemá-
tica?! (Peixoto, 1837:II)

Apesar de todas as dúvidas e controvérsias e do desconhecimento quanto
à natureza da loucura, o Dr. Silva Peixoto revelaria uma certeza importante:
a loucura era uma doença que atingia a inteligência.

Desse modo, como na era clássica , a oposição entre razão e loucura
remetia o louco à condição de animalidade, despojando-o do que nele hou-
vesse de humano “para estabelecê-lo no grau zero de sua própria natureza”
(Foucault, 1978:151). Nesse sentido, a loucura seria uma desgraça à qual
todo homem estaria sujeito ou, ainda, um abismo que estaria aos pés de
cada um de nós, tão perto daqueles que possuíam elevada condição social
quanto do mais “ínfimo” dos cidadãos, reduzindo o homem “a um estado
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mui inferior ao dos brutos” (De-Simoni, 1839). Por meio dessa concepção,
o saber médico retirava do louco a condição de ser humano completo – ao
qual faltava a razão, ou seja, o traço essencialmente distintivo da espécie –
, abrindo profundas brechas para o exercício de um poder absoluto e irrestrito
sobre ele. Ao mesmo tempo, situava a loucura como ameaça que poderia
atingir a todas as pessoas indistintamente, ampliando, pois, a necessidade e
a importância da intervenção competente do alienista. No entanto, é preciso
considerar que se herdada das experiências clássicas da loucura, a associ-
ação entre animalidade e loucura adquiriria, no século XIX, significado bas-
tante diverso. Segundo Foucault, enquanto na época clássica a presença da
animalidade revelaria a dissociação entre louco e doente, na perspectiva
evolucionista do XIX ela seria concebida como a própria essência da doença.

A oposição entre loucura e razão traria, ainda, outras implicações. Se-
guindo em linhas gerais a tradição lockiana e condillaciana, Pinel continuaria
“a associar a insanidade a um estado geral de inteligência reduzida ou per-
turbada”, embora já tivesse identificado alguns casos de “mania sem delí-
rio” a partir da observação de pacientes que aparentemente raciocinavam
bem, exceto sobre certos assuntos (Harris, 1993:17). Tais concepções seri-
am desenvolvidas por Esquirol a partir de 1819, com a criação do conceito
de ‘monomania’, cuja formulação teria sido uma resposta às demandas da
medicina mental como saber especializado, impondo a necessidade de se
“ousar pensar numa patologia dos sentimentos e da vontade, sem perturba-
ções intelectuais caracterizadas” (Castel, 1984:263-264; Castel, 1978; Ma-
chado et al., 1978; Cunha, 1986). Ousadia que não seria levada às últimas
conseqüências por Esquirol, já que, como ele mesmo afirmaria, a monomania
ou loucura parcial compreenderia “todos os delírios parciais” e sua aplica-
ção manter-se-ia restrita “aos delírios intelectuais localizados” (Fontana,
1984; Harris, 1993).

Caberia ao seu discípulo Étienne Georget a identificação do estado de
monomania instintiva, caracterizado por uma “lesão da vontade”, que não
afetava as faculdades racionais nem o discernimento moral (Harris, 1993).
Assim, a dissociação mais completa entre loucura e delírio, por um lado, e a
problematização da distinção entre insanidade e consciência moral, de ou-
tro, contribuiriam para conferir ao especialista o monopólio da capacidade
de diagnosticar a doença mental. Entretanto, para consolidar essa posição,
os alienistas teriam que esperar pela difusão da teoria da degenerescência,
formulada por Auguste Morel em meados do século XIX, tendo em vista
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que apesar do arrojamento dos anos 20 do século XIX, a noção de monomania
permaneceria impregnada por ambigüidades e hesitações, suscitando inú-
meras polêmicas e contestações dentro e fora da medicina mental.

As concepções expressas pelos médicos da Academia Imperial de
Medicina e da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na década de 30
do século retrasado, incorporam as questões e os impasses essenciais que
caracterizavam o alienismo francês na época, sem revelar, contudo, uma
preocupação em explicitá-los e discuti-los. De modo geral, tais concepções
distinguiam-se por uma perspectiva que conferia à loucura uma visibilidade
fácil e direta. Como já visto no primeiro capítulo, na descrição feita pelo Dr.
Sigaud, por exemplo, de alguns personagens integrados à paisagem urbana
do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século retrasado, a loucura
aparece como um espetáculo perceptível aos olhos de qualquer um. O ves-
tuário “grotesco” ou “exótico”, ou as “palavras sem nexo nem seguimento”,
ou ainda o delírio, faziam do louco uma presença explícita e inconfundível
nas ruas da cidade. A loucura estaria, sempre, de algum modo, associada ao
delírio. Dessa forma, Sigaud mencionaria entre os “tipos de loucos” que
viviam com suas famílias, os atacados de “monomania com delírio”. De
acordo com o Dr. Silva Peixoto, a monomania caracterizava-se pelo “delírio
parcial, com abatimento, morosidade e inclinação à desesperação”, poden-
do ser subdividida em amenomania – “quando o delírio é alegre” – e em
tristemania – “quando o delírio é triste, o que também tem o nome de melan-
colia...” (Peixoto, 1837:1).

Logo, tais perspectivas podem traduzir certa resistência dos primeiros
alienistas em aceitar a existência da loucura sem delírio, o que, nesse ponto,
os aproximava das visões leigas. Quanto a isso cabe lembrar que, conforme
observou Harris (1993), “pouco havia na herança de Pinel que pudesse
sugerir um conflito inevitável com as idéias médicas e de senso comum
quanto à insanidade”. Acrescente-se, ainda, que, segundo Castel (1978),73

os primeiros alienistas nunca teriam estabelecido uma ruptura ou se distan-
ciado mais profundamente da “concepção social ‘ordinária’ da loucura”.
Os primeiros passos dados pelos médicos quanto a se construir a noção de
doença mental estiveram marcados, portanto, por uma aproximação das
concepções formuladas e/ou difundidas por saberes não especializados –
até mesmo pelos saberes populares – em torno da loucura.

73 Para Castel, tal aspecto seria responsável, ao mesmo tempo, tanto pela força quanto pela
fragilidade do movimento alienista durante a primeira metade do século XIX.
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Na descrição do personagem João, a loucura seria associada pelo Dr.
Sigaud à paixão pelo estudo e às conjunções lunares, indicando que as idéias
do médico estavam permeadas por convicções correntes no senso comum
que sobrevivem até hoje. Além de relacionar as causas da loucura, entre
outros aspectos, ao esgotamento provocado pelo excessivo desenvolvimen-
to das atividades intelectuais, o Dr. De-Simoni mencionaria a fúria como o
primeiro e único sinal revelador do enlouquecimento, aproximando-se, as-
sim, das atitudes leigas que, freqüentemente, associavam a loucura, por um
lado, ao uso abusivo e/ou inadequado da capacidade intelectual – variável
de indivíduo para indivíduo; por outro, a manifestações de violência e de
agressividade.74 Possivelmente muitas dessas visões expressavam noções
formuladas e disseminadas pelo senso comum que, apropriadas pelo discur-
so médico, eram transformadas em observações científicas e adquiriam o
estatuto de “verdades científicas” em oposição às crendices populares, re-
velando uma das dimensões do diálogo e do embate cultural que teria carac-
terizado as relações entre o saber médico e as concepções acerca da loucu-
ra situadas fora do âmbito da ciência.

Como outros saberes pertinentes ao mundo da “cultura escrita”, a me-
dicina científica do século XIX, ainda que contrariando frontalmente noções
enraizadas no senso comum, seria, ao mesmo tempo e contraditoriamente,
também tributária das formas de saber construídas com base em práticas e
experiências cotidianas que constituíam, segundo Carlo Ginzburg, “o
patrimônio, em parte unitário, em parte diversificado, de homens e mulheres
pertencentes a todas as classes sociais...” (Ginzburg, 1989:167). Em estudo
renovador sobre as relações entre medicina, tradição e protesto popular em
torno do problema da vacina antivariólica, Sidney Chalhoub fornece, com

74 Em alguns de seus escritos, Lima Barreto registraria a presença de tais perspectivas nas
concepções formuladas e/ou difundidas pelo senso comum e pelo saber científico, criticando-
as ironicamente. O estranho comportamento do protagonista do romance Triste Fim de Policarpo
Quaresma – que acabaria por lhe valer o rótulo de louco – seria associado, nos comentários da
vizinhança, ao seu hábito de leitura: “– Isto de livros é bom para os sábios, para os doutores,
observou Sigismundo. – Devia até ser proibido, disse Genelício, a quem não possuísse um
título ‘acadêmico’ ter livros. Evitavam-se assim essas desgraças. Não acham?” (LIMA BARRETO,
1986:46). Um dos personagens do conto ‘A lógica do maluco’ enlouqueceria subitamente com
a leitura dos Comentários à Constituição, “profunda obra do doutor Carlos Maximiliano” (LIMA

BARRETO, 1961:267). Vicente, protagonista d’O Cemitério dos Vivos, denunciaria a violência da
atuação da polícia na internação do louco, pautada numa associação equivocada entre loucura
e fúria (LIMA BARRETO, 1988:121).
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relação a isso, alguns exemplos. Nas tentativas de combater as epidemias
de varíola, os médicos europeus apropriar-se-iam, freqüentemente, a partir
do século XVIII, de várias técnicas de variolização baseadas em tradições
da medicina popular praticadas “em várias partes do mundo desde a mais
remota antigüidade”. As próprias pesquisas de Jenner, cujos resultados, pu-
blicados em 1798, conduziriam-no à descoberta da vacinação antivariólica,
pautaram-se essencialmente sobre os conhecimentos da medicina popular
camponesa (Chalhoub, 1996). Tais exemplos seriam suficientes para indi-
car que as múltiplas e complexas tensões e interseções entre diversos sabe-
res produzidos e veiculados numa sociedade historicamente dada, ao mes-
mo tempo em que colocam em questão a dicotomia simplista “cultura erudi-
ta” versus “cultura popular”, relativizam o caráter absoluto do domínio da
primeira sobre a segunda.

Entretanto, se as concepções da loucura veiculadas pelos primeiros
alienistas revelam uma intimidade bastante significativa com as difundidas
pelo senso comum, é preciso considerar dois aspectos importantes da ques-
tão. Em primeiro lugar, deve-se lembrar que, mesmo tendo, efetivamente,
uma profunda vinculação com os saberes leigos, o saber médico tenderia a
desqualificá-los, buscando marcar um distanciamento cada vez maior entre
a “verdade da ciência” e o “erro do senso comum”. Além disso, à medida
que o saber alienista sofistica-se e especializa-se, a noção de doença mental
torna-se cada vez mais abrangente, perdendo aos poucos grande parte da
visibilidade que caracterizava a loucura. Conforme salientou Maria
Clementina P. Cunha, a fala do alienismo brasileiro seria profundamente
marcada, a partir dos anos 80 do século XIX, pela crença de que havia
“muito mais loucos entre o céu e a terra do que supunha o vão senso co-
mum...” (Cunha, 1986:78).75

Nesse sentido, vale notar que, por intermédio da reprodução das classi-
ficações nosográficas propostas pelos alienistas franceses das primeiras
décadas do século XIX, os médicos brasileiros incorporavam também, des-
de os anos 30 daquela época, o esforço para transformar a loucura em

75 Para o Dr. Carlos Seidl, por exemplo, os artigos de Teixeira Brandão publicados na imprensa
carioca, em 1896, a propósito da fuga de dois loucos criminosos do hospício, vinham contri-
buindo para desmistificar “a crendice popular de que só é louco o indivíduo incapaz do menor
raciocínio” (Seidl, C., ‘O Hospício Nacional e a escolha de enfermeiros’. Brazil-Médico,
23:208, 15/06/1896, Rio de Janeiro).
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objeto multifacetado, cujo reconhecimento só seria possível àqueles que ti-
vessem acesso ao instrumental produzido por um saber científico e especi-
alizado. Fundamentado nas classificações formuladas por autores como Pinel,
Esquirol e Dubois, o Dr. Silva Peixoto, por exemplo, adotaria uma tipologia
que dividia a alienação mental em quatro espécies principais: a mania, a
monomania, a demência e o idiotismo. Para o Dr. De-Simoni, o resultado
das condições precárias do atendimento aos alienados na Santa Casa de
Misericórdia “é que um grande número de alienações mentais... ali ficam
sem cura; outras se exasperam terrivelmente passando de monomanias à
insânia geral, da apreensão à ilusão, do delírio brando à fúria, da loucura à
demência, e desta ao automatismo” (De-Simoni, 1839:254-255). Incluída
entre os estágios que caracterizavam o agravamento da alienação e distinta
da demência, a loucura era inscrita na categoria mais abrangente da doença
mental, podendo manifestar-se por meio de vários gêneros de mania, nem
sempre fácil e imediatamente identificáveis.

Até a década de 80 do século XIX é possível detectar-se o esboço de
um saber alienista no Brasil, expresso nos escritos médicos dedicados ao
estudo da alienação mental e temas afins – entre os quais, teses das facul-
dades de medicina e memórias apresentadas à Academia Imperial de Medi-
cina – que manteria, em linhas gerais, as diretrizes presentes, de um modo
ou de outro, nos textos dos anos 30 da época. Evidentemente que durante
meio século as concepções se sofisticariam e incorporariam algumas
reformulações e inovações desenvolvidas pela medicina mental, sobretudo
a francesa. Entretanto, as renovações que teriam assegurado a recupera-
ção da credibilidade e a consolidação do alienismo francês só seriam absor-
vidas de maneira mais ampla e profunda pelos médicos brasileiros a partir
dos anos 80 daquele século.

Por um lado, a ausência de uma cadeira especialmente destinada aos
estudos sobre a doença mental nas faculdades de medicina do Império faria
com que poucos formandos se sentissem suficientemente seguros para de-
senvolverem suas teses em um terreno tão movediço da medicina. Por ou-
tro, não havia a menor articulação entre a produção das Faculdades de
Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia e as vivências cotidianas das institui-
ções asilares destinadas, exclusivamente, aos alienados. Conforme obser-
varia o Dr. José Pereira Rego, ao contrário dos asilos europeus, o Hospício
de Pedro II (inaugurado em 1852, no Rio de Janeiro) nunca teria aberto
suas portas a “médicos ou estudantes estranhos ao estabelecimento” inte-
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ressados no estudo clínico das moléstias mentais. Desse modo, diferente-
mente do que ocorria em alguns países europeus onde o surgimento do asilo
esteve desde o início associado à produção de um saber especializado e,
portanto, à própria constituição da medicina mental,76 no Brasil, o Hospício
de Pedro II permaneceria até meados da década de 80 do século retrasado
como um espaço distante do mundo acadêmico.

De qualquer forma, os primeiros trabalhos teóricos sobre alienação
mental constituíram uma etapa relativamente importante da trajetória per-
corrida pelos médicos brasileiros quanto a transformar a loucura em doença
mental. Como salientaram os autores de Danação da Norma, eles devem
ser compreendidos como “instrumentos auxiliares” da luta para consolidar,
por um lado, o ensino e a profissão médicos; por outro, o movimento de
intervenção na sociedade, percebendo “no louco um elemento de desordem
e periculosidade urbanas” e prevendo “um lugar para sua correção” (Ma-
chado et al., 1978:384). Dentre as características que marcaram essa pro-
dução, destaca-se a oscilação entre duas perspectivas de se encarar a do-
ença mental: a vitalista (escola espiritualista) e a organicista (escola
anatômica). Oscilação que, aliás, distinguiria, de modo geral, as concepções
formuladas pelos alienistas franceses durante a primeira metade do século
XIX, hesitando entre “um esquema organicista supondo uma lesão localiza-
da na origem da doença” e “uma nosografia moral e social dos sintomas da
desordem remetendo a uma psicopatologia das paixões e a um terreno soci-
al patogênico” (Castel, 1978:108).77

Desde a década de 20 do século XIX, alguns médicos franceses reve-
laram preocupação quanto a se descrever a alienação mental como doença
física. Tal perspectiva rompia, em parte, com a síntese médico-filosófica e
com o sistema de classificação das doenças desenvolvidas por Pinel, e
viabilizava a aplicação do método anátomo-clínico ao conhecimento da do-
ença mental. Segundo Harris (1993:36), enquanto os estudos de Pinel e

76 Com Pinel, Esquirol e Tuke, por exemplo, o asilo constituir-se-ia no próprio campo de criação
e difusão desse saber. Em 1817, Esquirol criaria um curso de clínica das doenças mentais na
Salpêtrière, tornando-se “o primeiro ‘especialista’, no sentido de que, a partir dele, abre-se
toda uma carreira consagrada à alienação mental” (CASTEL, 1978:98). Cabe notar, contudo,
que para HARRIS (1993:20), “as obras intelectuais dos psiquiatras” franceses só seriam “reco-
nhecidas pelo Estado em 1879, quando se criou uma cadeira para o estudo de doenças mentais
na faculdade de Medicina de Paris...”.

77 Segundo o autor, Leuret representava uma exceção em meio às hesitações, defendendo “uma
concepção totalmente psicogenética da alienação mental” (CASTEL, 1978:108).



127

Esquirol se orientavam para compilar, observar e classificar os distúrbios
mentais, a abordagem anatômica, pautada em uma “compreensão ‘fisicalista’
das bases da doença mental”, buscava “equacionar mente e cérebro”, su-
gerindo “que todas as operações mentais se revelariam em última análise
como combinações de processos físicos”. A descoberta da Paralisia Geral
do Insano (PGI), a partir das pesquisas desenvolvidas por Bayle, desde
1822, demonstraria a possibilidade de um emprego eficaz do referido méto-
do no âmbito dos distúrbios mentais, abrindo algumas brechas para a conci-
liação entre a medicina mental e a medicina geral. Entretanto, apesar de
todo o fascínio exercido pelas concepções organicistas sobre muitos alienistas
da primeira metade do século XIX, a tendência predominante da escola
alienista durante esse período seria profundamente marcada pelas perspec-
tivas que concebiam a doença mental, sobretudo, como doença moral e
social. Segundo Robert Castel, somente a partir da segunda metade do sé-
culo XX, a influência de Bichat, bem como daqueles que se dedicaram às
pesquisas em torno do “substrato orgânico da doença mental” – Bayle e
Rostan, por exemplo – passaria a se impor de modo mais profundo e efetivo
no âmbito da medicina mental. Os trabalhos médicos sobre alienação men-
tal produzidos no Brasil durante a primeira metade do século XIX traduziri-
am, de modo geral, as mesmas hesitações e ambigüidades que caracteriza-
ram a primeira medicina mental. Em suas reflexões acerca das origens da
loucura, o Dr. Silva Peixoto privilegiaria as causas morais e sociais, ao mes-
mo tempo em que conceberia a moléstia mental como a perversão e o ani-
quilamento da ação fisiológica da inteligência, cuja sede estaria localizada
no cérebro, ou seja, na matéria e não na alma humana, como se teria afir-
mado no passado (Peixoto, 1837:II e 25-27).78

A partir dos anos 60 do século XIX, as hesitações iniciais começariam
a ceder lugar a posições menos conciliatórias e ambíguas. A opção pela
abordagem materialista da insanidade seria claramente definida e discutida

78 Em suas reflexões acerca da natureza da loucura, o Dr. Peixoto baseou-se nos trabalhos de
Foville, Delaye e Georget. Segundo Castel, este último revelaria uma postura bastante ambí-
gua, pois, ao mesmo tempo em que enfatizava os aspectos orgânicos para a definição da sede
e do tratamento da loucura, priorizava os aspectos morais na determinação não só das “causas
predisponentes”, mas também das “causas eficientes diretas ou cerebrais” (CASTEL, 1978:106).
Em apenas um dos trabalhos examinados a perspectiva materialista estaria completamente
ausente. Trata-se da tese sobre as analogias entre o homem são e o alienado, defendida pelo
Dr. Geraldo Franco de Leão, em 1842, na qual encontra-se um enfoque da loucura bem mais
próximo e coerente com os ensinamentos de Pinel e Esquirol (LEÃO, 1842:8-9).
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na memória apresentada pelo Dr. José Luiz da Costa à Academia Imperial
de Medicina (AIM) em 1861. Para este médico, as faculdades, intelectuais
e morais – especificamente humanas – não poderiam ser vistas como pro-
duto exclusivo da alma, uma vez que “numerosos e concludentes” fatos já
teriam demonstrado “que o encéfalo é a condição física indispensável para
a sua manifestação”.79 Quanto a isso, o delírio teria que ser concebido,
necessariamente, como produto das “modificações orgânicas apreciáveis
pelos sentidos”, estando, por isso, indissociavelmente vinculado à alienação
mental. Aliás, esse seria um dos traços fundamentais que, herdado dos es-
critos dos anos 30 do século XIX continuaria a marcar os alienistas brasilei-
ros, apesar de todos os esforços para estabelecerem cortes diferenciais
profundos entre o enfoque médico e, conseqüentemente, científico e verda-
deiro da doença mental e os equívocos das percepções leigas da loucura. A
associação entre delírio e alienação mental seria transformada, algumas
vezes, até mesmo em identidades.80

Retomando-se as concepções do Dr. Costa, o “desconhecimento do
mecanismo da inteligência” e a “incerteza das leis psicológicas” fariam da
alienação mental “uma das enfermidades que mais afligem a humanidade”.
No desbravamento da densa mata do desconhecido, cada saber tem um
alvo definido: ao médico, o cérebro e, ao filósofo, a alma (ou seja, o “cérebro
como ser psicológico”). Entretanto, a área descampada já teria um perfil
definido a priori: “Sejamos médicos somente: estudemos o homem como
um corpo físico, e reservemos à filosofia para reforçar com as suas doutri-
nas psicológicas as expressões físicas, que vamos ler no organismo huma-
no”.81 Acreditando que não poderia haver “perturbação na vitalidade de um
órgão sem desarranjo na sua disposição física” (Costa, 1868:490), o Dr.

79 COSTA, J. L. da. ‘Medicina legal da alienação mental’. Anais Brasilienses de Medicina. Rio de
Janeiro, mai. 1868, T. XIX, no 12, p.480. Trata-se de uma memória apresentada para a obten-
ção do lugar de membro titular da Academia Imperial de Medicina, cujo autor era médico do
Hospício de Pedro II e havia sofrido de uma moléstia mental. Em sua tese defendida na FMRJ
em 1862, o Dr. J. Cullen afirmaria que os fenômenos da inteligência eram conseqüência da
ação do cérebro (CULLEN, 1862:8).

80 Em suas proposições sobre os sinais diagnósticos e prognósticos do delírio, desenvolvidas em
tese apresentada à FMRJ, em 1868, o Dr. Manoel Caetano de Mattos Rodrigues, por exem-
plo, afirmaria: “O delírio pode ser agudo ou crônico. A este último dá-se o nome de alienação
mental” (RODRIGUES, 1868:25). Para o Dr. José Luiz da Costa os elementos determinantes do
delírio/alienação mental seriam, por excelência, os de natureza orgânica.

81 COSTA, J. L. da, op. cit., p.483. Vejam-se concepções próximas em SANTOS (1875:6).
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José Luiz da Costa opunha-se claramente à posição assumida pela escola
vitalista e definia a alienação mental, inquestionavelmente, como uma
“nevrose do cérebro” que “perverte e desnatura todos os sentidos, todas as
sensações dos homens” (Costa, 1868:484).

Entre os escritos médicos sobre alienação mental produzidos no Brasil
aos quais se teve acesso, somente um expressa a posição da escola vitalista
sem hesitações. Trata-se de uma memória sobre a natureza e o diagnóstico
da alienação mental, apresentada à Academia Imperial de Medicina para
obtenção do lugar de membro-titular, em 1876, pelo Dr. Nuno de Andrade,
na qual o autor se diz categoricamente partidário da perspectiva vitalista.82

Definindo a alienação mental como a “perturbação, permanente ou transitó-
ria, das potências intelectuais e morais” (Anais Brasileiros de Medicina –
ABM, 1:30 jun./ago. 1879), o autor refuta a teoria que define o cérebro
como órgão do pensamento. Tendo por base argumentos da “lógica” e da
“ciência”, procura demonstrar a fragilidade dos pressupostos materialistas
que estabelecem laços unindo o pensamento ao cérebro, concluindo que
sendo a alienação mental independente da estrutura orgânica, o critério para
seu conhecimento é puramente psicológico (cf. ABM, 4:517 abr/jun 1880).
Assim, o Dr. Nuno de Andrade sublinha a independência entre o corpo e a
alma (inteligência, sentimento, vontade), afirmando que estabelecer associ-
ação entre as “lesões somáticas” – reduzidas a três classes: vícios de con-
formação; lesões de nutrição; traumatismos – e as “perturbações da inteli-
gência” – como fazem os organicistas – é “ilógico e perigoso”, pois os
instrumentos médicos não são capazes de confirmar tal diagnóstico. Além
disso, estas últimas não apenas se manifestam em indivíduos organicamente
saudáveis, sem qualquer vício de conformação, como também podem ser

82 Nuno de Andrade tornar-se-ia membro titular da Academia Imperial de Medicina (AIM) a
partir de 7 de agosto de 1876. Somente três anos depois sua memória começaria a ser publicada
nos Anais Brasilienses de Medicina (cf. ANDRADE, N. de. ‘Da natureza e do diagnóstico da
alienação mental’. Anais Brasilienses de Medicina (ABM). Rio de Janeiro, jun./dez. 1879, no 1 e
2, p.4-30 e 156-184; jan./dez. 1880, no 3, 4, 1 e 2, p. 311-326, 488-517, 18-41 e 141-214;
jan./mar. 1881, no 3, p.255-292). O Dr. Nuno de Andrade ocuparia o cargo de diretor do
serviço clínico do Hospício de Pedro II entre fins dos anos 70 e início dos 80 do século XIX.
Em um artigo sobre a sintomatologia da loucura, publicado em 1888/1889, entre a visão
espiritualista e a materialista da alienação mental, o Dr. Teixeira Brandão parece inclinar-se
mais para a primeira (cf. BRANDÃO, J. C. T. ‘Sintomatologia da loucura. Perturbações físicas e
elementares. Instintos e vontade’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro, 1888, v. III, p.349-350; 357-
358; 1889, v. I, p.41-42).
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completamente independentes de qualquer traumatismo (cf. ABM, 1:11-12
jun./ago. 1879). Vale registrar ainda que, concebendo a alienação mental
como um tipo de delírio – o delírio vesânico, diferente do delírio febril e do
delírio tóxico –, Nuno de Andrade, bem próximo dos Drs. José Luiz da
Costa e Mattos Rodrigues, revelava-se herdeiro de uma tradição que, como
se viu, encontrava-se presente nos primeiros escritos alienistas. Para o dire-
tor do serviço clínico do Hospício de Pedro II, não poderia haver loucura
sem delírio (cf. ABM, 1:33 jul./set. 1880).

A memória sobre as lesões somáticas na loucura, apresentada à AIM
pelo Dr. Affonso Pereira Pinheiro a fim de obter o lugar de membro-adjun-
to, seria publicada nos Anais Brasilienses de Medicina nesta mesma épo-
ca.83 Profundamente otimista quanto à evolução do conhecimento médico,
ao contrário do Dr. Nuno de Andrade, o Dr. Pinheiro defende a posição
organicista, acreditando na possibilidade de que todos os obstáculos que
situavam a loucura como o “pária da nosologia geral” seriam, um dia, venci-
dos. Os objetivos de seu trabalho se orientam, portanto, no intuito de se
tentar

... demonstrar que a psiquiatria não é uma exceção no quadro nosológico...,
mas antes que representa um capítulo de patologia geral, um conjunto de estados
mórbidos, tendo como elemento fixo a presença de sintomas físicos, e que por isso
o alienista deve ter sempre em vista as indicações provenientes do organismo
afetado. (ABM, 2:250 set./dez. 1879)

Mesmo sendo crítico em relação às radicalizações de certas posturas
materialistas, dando a impressão, em princípio, de se situar numa posição
intermediária entre espiritualistas e organicistas, o autor acaba optando ex-
plicitamente pelos segundos, afirmando que “a alma tem o cérebro por ór-

83 PINHEIRO, A. P. ‘Das lesões somáticas na loucura’. Anais Brasilienses de Medicina. Rio de Janeiro,
set. 1879/ jun. 1880, n.º 2, 3 e 4, p.247-266, 415-426 e 472-480. O Dr. Affonso Pereira
Pinheiro era formado pela Escola de Medicina e Cirurgia do Porto, pela Universidade de
Bruxelas e pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 15 de setembro de 1879 passou
a membro titular da AIM com a apresentação da memória intitulada Breves Considerações sobre
os Anestésicos.

84 Em seu relatório sobre a memória de Affonso Pinheiro, o Dr. Oliveira qualifica a escola
anatômica como a “escola moderna mais seguida na Alemanha e França”, parecendo com-
partilhar da crença otimista de que “com bastante sagacidade e tino” e através do “apreço
ao microscópio”, o psiquiatra poderia superar todos os obstáculos que impediam a clara e
incontestável identificação entre as diversas espécies de loucura e as lesões somáticas (cf.
OLIVEIRA, M. J. de. ‘Relatório do Sr. Dr. Manoel José de Oliveira sobre a memória do Sr. Dr.
Affonso Pinheiro. Anais Brasilienses de Medicina, 4:485 abr./jun. 1880, Rio de Janeiro).
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gão das suas manifestações” (ABM, 3:415 jun/mar 1880). Desse modo,
assume a posição da escola anatômica, garantindo que as lesões do cérebro
constituem a causa constante da loucura.84

A difusão da abordagem materialista ou anatômica da alienação mental
entre os médicos brasileiros, a partir das quatro últimas décadas do século
retrasado, apresenta-se como sinal dos novos tempos da medicina mental
francesa, inaugurados com o advento da teoria da degenerescência, desen-
volvida por Auguste Morel em fins de 1850. Como foi visto, apesar de im-
pregnado por hesitações e contradições, o conceito de monomania viabilizaria
o desenvolvimento de abordagens que, caracterizadas pela associação da
loucura “à idéia de ‘desvio’ – e, conseqüentemente, à esfera dos comporta-
mentos e do ajustamento social” –, representavam certo distanciamento da
perspectiva pineliana que definia a loucura “pelas condições de inteligibilidade
do paciente, remetendo-a diretamente à esfera da ‘razão’” (Cunha,
1986:110). Ambos os enfoques marcariam profundamente a primeira fase
do alienismo francês, designada por Robert Castel como a “primeira psiqui-
atria”. A partir da publicação do seu Traité des Dégénérescences, em 1857,
no qual procura “apresentar uma nova síntese que unia hereditariedade,
ambiente e declínio racial”, Morel daria origem a uma terceira tendência
que passaria a predominar no âmbito do alienismo, assinalando o advento da
chamada “segunda psiquiatria” (Harris, 1993:59).85

Desde Pinel, a hereditariedade era freqüentemente apontada pelos
alienistas como uma das causas que predispunham à moléstia mental. En-
tretanto, segundo Ruth Harris, tal perspectiva adquiriria maior amplitude e
profundidade somente a partir de meados do século XIX, quando por inter-
médio de estudos como os de Prosper Lucas (Traité de l’Hérédité, 1850),
a hereditariedade adquiriria um lugar cada vez mais destacado entre as
causas morais e biológicas atribuídas pelos médicos à insanidade mental.
Assim, as reflexões de Morel sobre a degenerescência teriam origem num
contexto marcado pela ênfase na relação entre hereditariedade e alienação
mental. As degenerescências – definidas como “desvios doentios em rela-
ção ao tipo normal da humanidade, transmitidas hereditariamente” – passa-

85 A autora sublinha o profundo impacto provocado pela teoria da degeneração – talvez mais do
que qualquer outra – na visão clínica, social e moral da psicologia médica na segunda metade
do século XIX (HARRIS, 1993:59). Para uma avaliação das concepções defendidas por Bénédict
Auguste Morel, veja-se também o trabalho de DARMON (1991) sobre a medicalização do crime
em fins do século XIX e princípio do XX.
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vam a ser concebidas como as principais causas da loucura, rompendo-se
definitivamente com a concepção pineliana que a definia como “um erro de
julgamento” ou “desvio da razão”. A doença – diagnosticada em razão de
“uma causalidade oculta” e não mais mediante a classificação de suas ma-
nifestações sintomáticas – passaria, então, a ser definida tomando-se por
base uma concepção teórica que, profundamente marcada pelas tendências
organicistas, tornava-se mais próxima do “tronco comum da medicina”
(Castel, 1978:261).86 Revista e sofisticada por Auguste Motet e sobretudo
por Valentin Magnan, durante o último quartel do século XIX, a teoria de
Morel ampliaria e consolidaria a influência do organicismo, resultando, por
um lado, em uma mudança do enfoque da loucura – e, como será visto em
outra parte deste livro, no questionamento da prática asilar; por outro, no
restabelecimento da credibilidade da medicina mental, que, definindo a do-
ença mental com base na ênfase de uma racionalidade anatomoclínica, re-
conciliava-se definitivamente com a medicina geral.

Contudo, conforme observou Ruth Harris, as reflexões de Morel seri-
am também tributárias das idéias dos primeiros higienistas que, como Esquirol,
tendiam a encarar a insanidade como conseqüência do desequilíbrio entre
os organismos individuais e sociais, provocado por determinados aspectos,
tais como: os efeitos “perniciosos” das paixões “excessivas”, os modos de
vida “desregrados”, as conturbações políticas e sociais, a precariedade das
condições de trabalho, a miséria, o fanatismo religioso. Dessa forma, ao
mesmo tempo em que representava ruptura, a obra de Morel era marcada
por uma tentativa de síntese das tradições precedentes, fornecendo instru-
mentos para uma interpretação mais sutil da patologia mental, cujas frontei-
ras passariam a incorporar “padrões de conduta que variavam da curiosa
excentricidade à mania homicida” (Harris, 1993:62-63). A nova perspectiva
emergente no âmago da medicina mental implicaria, pois, alargamento sig-
nificativo da noção de insanidade mental, tornando ilimitadas as possibilida-
des de rotulação das mais variadas condutas, individuais e coletivas, como

86 Essa tendência organicista encontra-se presente não apenas no Traité des Dégénérescences
Physiques, Intellectuelles et Morales de L’espèce Humaine et des Causes qui Produisent ces Variétés
Maladives (Paris, 1857) de MOREL, mas também no Traité Pratique des Maladies Mentales (Paris,
1862) de MARCÉ; e se consolida na concepção patogênica assumida em princípios do século
XX por BALLET, em seu Traité de Pathologie Mentale (Paris, 1903) (CASTEL, 1978; CUNHA, 1986).

87 Sobre as relações entre crime e loucura e a criação do primeiro manicômio judiciário brasilei-
ro, veja-se o estudo fundamental do antropólogo CARRARA (1998).
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“anormais”. Além disso, as noções de degenerescência e de constituição
enfatizariam a perversidade do louco, redimensionando o sentido de sua
periculosidade, a partir do estabelecimento de uma estreita associação en-
tre criminalidade e loucura (Cunha, 1986; Castel, 1978).87

A disseminação das novas diretrizes que renovaram e revitalizaram a
medicina mental francesa entre os alienistas brasileiros ganharia maior con-
sistência e amplitude com a criação da especialidade psiquiátrica nas facul-
dades de medicina do Império. No decorrer da década de 70 do século XIX,
começaram a se levantar algumas vozes no âmago da comunidade médica
do Rio de Janeiro em favor da criação, no curso de medicina, de um campo
especializado no estudo da alienação mental. Na sessão magna de 30 de
junho de 1878, o então presidente da Academia Imperial de Medicina, Dr.
José Pereira Rego – Barão do Lavradio – pronunciaria um discurso com o
objetivo de “provar a conveniência do estudo das moléstias mentais”, decor-
rente basicamente das exigências impostas pelas questões médico-legais:

Se a responsabilidade de um fato criminoso é sempre uma questão grave,
muito mais o é em face das presunções de ser o crime praticado por um louco; por
isso que o desconhecimento dessa circunstância, por falta de convenientes pes-
quisas, pode dar lugar à imposição penal a homens que aparentemente parece
estarem em condições normais da inteligência, mas que estão realmente loucos, e
que, portanto, não podem ser responsáveis dos crimes e delitos que têm pratica-
do, porque para sua execução não gozam de livre arbítrio.88

Desse modo, a especialização é vista como meio de se consolidar a
exclusividade da autoridade médica na avaliação da presença (ou da ausên-
cia) da alienação mental, na medida em que o saber especializado viabilizaria
o aprimoramento da capacidade de diagnosticar a loucura por mais escondi-
da que estivesse.

Como já mencionado, o Hospício de Pedro II mantinha-se, desde a sua
criação, quase completamente dissociado da reflexão teórica produzida nas

88 REGO, J. P. ‘Discurso pronunciado pelo presidente da Academia, Barão de Lavradio, em sessão
magna de 30/06/1878, com o fim de provar a conveniência do estudo das moléstias mentais’.
Anais Brasilienses de Medicina. 1-2:16, jun./jul. 1878, Rio de Janeiro.

89 Cf. SILVA, J. J. L. da. ‘Relatório apresentado ao Provedor da Santa Casa de Misericórdia do
Rio de Janeiro, de julho de 1866 a junho de 1867’. Gazeta Médica da Bahia. Bahia, fev./abr.
1868, no 40, 42 e 43, p.186-190, 214-215 e 225-227. A necessidade de se estabelecer uma
aproximação entre o Hospício de Pedro II e a Faculdade de Medicina seria reafirmada pelo
Dr. Moura e Câmera – diretor do serviço clínico do referido Hospício – em seu relatório de
1879 (cf. CÂMERA, G. B. de M. e, ainda, ‘Relatório do médico diretor do Hospício de Pedro
II, desde 1o de julho de 1877 a 30 de junho de 1878’ apud MACHADO et al., 1978:470).
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faculdades de medicina. Entretanto, alguns diretores do serviço clínico do
referido estabelecimento já haviam demonstrado preocupação no sentido
de alterar esse quadro. Em 1867, por exemplo, o Dr. Ludovino da Silva
sugeria a presença, na instituição, de estudantes que estivessem concluindo
o curso de medicina e se dispusessem a se especializar no “estudo das
moléstias mentais”.89 Acrescente-se, ainda, que a criação de um curso so-
bre moléstias mentais no início dos anos 80 do século XIX, pelo Dr. Nuno de
Andrade – então diretor do serviço sanitário do Hospício de Pedro II –,
parece ter sido uma tentativa de se transformar o asilo em um local de
produção e difusão do alienismo, conforme sonharam os defensores da sua
criação e seus primeiros diretores. Contudo, o curso parece ter tido efêmera
existência. Além disso, “... embora muito pudessem aproveitar seus
freqüentadores, não nos parece poderem-se satisfazer as exigências atuais
desta cidade, onde o movimento crescente da população, e o choque de
interesses sociais tão variados, têm feito crescer o número das moléstias
mentais” (Rego, 1878:15). A importância e a necessidade da psiquiatria apa-
recem, então, explicitamente vinculadas, de um lado, à perspectiva de defi-
nir as fronteiras do território demarcado pela associação entre crime e lou-
cura, assegurando seu controle à autoridade médica; de outro, à necessida-
de de afirmar e legitimar a intervenção do médico sobre o espaço urbano
que, marcado por tensões e conflitos sociais – sinais reveladores da “doen-
ça” da cidade –, tornava-se cada vez mais “perigoso”.

Quase um ano depois do pronunciamento do discurso do Dr. Pereira
Rego na Academia Imperial de Medicina, o decreto no 7.247 (de 19 de abril
de 1879) incluiria o curso de clínica psiquiátrica na seção de ciências médi-
cas das duas faculdades de medicina. Somente em março de 1881, o Corpo
Legislativo aprovaria a criação das cadeiras consignadas no decreto de 1879,
inserindo na 7a série do curso de medicina a clínica médica de crianças e a

90 Cf. Art. 35 do decreto no 8.024, de 12/03/1881. Em outubro de 1882, o decreto no 3.141
confirmaria a criação da nova disciplina, sob a designação de cadeira de moléstias mentais. O
decreto no 9.311, de 25/09/1884 volta a utilizar a designação clínica psiquiátrica, matéria
incluída na 8a série do curso de ciências médicas e cirúrgicas (art. 2o). Com a regulamentação
das faculdades de medicina, aprovada pelo decreto no 1.482, de 24/07/1893, o curso de
psiquiatria passaria a compreender não apenas a clínica psiquiátrica, mas a de moléstias
nervosas também.

91 Segundo Juliano Moreira, o ensino da especialidade psiquiátrica teria sido efetivamente
introduzido no Brasil por Teixeira Brandão – e não por Nuno de Andrade –, a partir de 1883,
quando fora nomeado, por concurso, lente catedrático da FMRJ (cf. MOREIRA, J. Relatório do
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clínica psiquiátrica,90 sendo a regência desta última outorgada ao Dr. Nuno
de Andrade que, no entanto, parece nunca tê-la exercido de fato. Dois anos
mais tarde, seriam abertas inscrições para um concurso destinado à ocupa-
ção da cátedra de clínica psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, cujo primeiro lugar seria conferido ao jovem médico João Carlos
Teixeira Brandão.91 Em 24 de outubro de 1884, o titular da cadeira de clíni-
ca psiquiátrica da FMRJ seria nomeado facultativo clínico do Hospício de
Pedro II, o que representaria o primeiro passo para se vincular o asilo “à
formação dos especialistas, abrindo-o à mocidade acadêmica” (Calmon,
1952:56).92 Entretanto, o vínculo entre a cadeira de clínica psiquiátrica e o
Hospício de Pedro II seria concretizado e estreitado, de fato, a partir de
1886, quando o Dr. Teixeira Brandão foi nomeado, pelo Barão de Cotegipe
– então Ministro dos Negócios do Império –, diretor do serviço sanitário
daquele estabelecimento, criando, segundo M. de Medeiros, “uma seção de
observação preliminar dos doentes antes de sua internação definitiva” (apud
Calmon, 1952:64).

Com a efetiva criação da especialidade psiquiátrica na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, houve considerável aumento das teses sobre os
temas relacionados às doenças mentais e nervosas.93 Entretanto, muitas
delas continuariam a ser desenvolvidas nas cadeiras de higiene, de clínica

    diretor da Assistência aos Alienados enviado ao Min. da Justiça e Neg. Int. em 31/03/1922, p.67-68).
Durante muitos anos o ensino da psiquiatria limitou-se à cidade do Rio de Janeiro. Segundo
o Dr. Nina Rodrigues, a cadeira de clínica psiquiátrica da Faculdade de Medicina da Bahia,
apesar de “provida de lente desde 1886”, até 1906 “não teve ensino regular algum” (RODRIGUES,
N. ‘A assistência médico-legal a alienados nos estados brasileiros’ Brazil-Médico, 14:137, Rio
de Janeiro, 1906). A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo passaria a formar
alienistas a partir de 1918 (CUNHA, 1986:171).

92 Segundo o Art. 15 do decreto no 9.311, de 25/10/1884, “na falta de hospitais por conta do
Estado, os Diretores das Faculdades... se entenderão com os Provedores das Santas Casas de
Misericórdia, a fim de que sejam postos à disposição das mesmas Faculdades as enfermarias
precisas para as clínicas gerais e especiais...”.

93 De acordo com o levantamento realizado, entre 1837 e 1880 foram produzidas nas faculdades
de medicina do Império pelo menos 24 trabalhos sobre esse universo temático, enquanto nas
décadas de 80 e 90 do século XIX, somente na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
seriam defendidas cerca de 33 teses sobre o assunto.

94 Cabe notar que, apesar de algumas disputas, psiquiatras e legistas tenderiam a se tornar
aliados inseparáveis na luta pela medicalização da loucura. É interessante lembrar, no que se
refere a esse aspecto, a importância das concepções de Nina Rodrigues no âmbito da medicina
mental. Também foram encontrados alguns exemplos de teses sobre doenças nervosas mentais
produzidas nas cadeiras de patologia médica, de clínica propedêutica e de clínica pediátrica.
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médica e, sobretudo, de medicina legal.94 Quanto ao perfil desses trabalhos,
cabe notar que desde fins dos anos 70 e início dos 80 do século XIX já é
possível perceber certa preocupação para se ‘comprovar’ a ‘correção’ das
opções teóricas por meio de exemplos observados nas instituições asilares
brasileiras então existentes. Até então, a produção intelectual dos médicos
brasileiros esteve marcada, de um modo geral, pelo predomínio da orienta-
ção teórica – que consistia quase exclusivamente numa reprodução das
tendências predominantes no âmbito da medicina européia, sobretudo fran-
cesa – em detrimento da pesquisa (Santos Filho, 1976; Santos Filho, 1980).95

Os estudos médicos sobre alienação mental, quando muito, citavam algu-
mas observações extraídas dos principais tratados de medicina mental pro-
duzidos por alienistas europeus.

A dissertação do Dr. Augusto Luiz de Barros sobre o diagnóstico e o
tratamento da loucura em dupla forma, apresentada à FMRJ em 1883, seria
das primeiras a apresentar, no final, algumas observações de pacientes in-
ternados em instituições asilares brasileiras,96 o que passaria a se tornar
cada vez mais comum a partir da criação, em 1886, da seção de observação
preliminar no Hospício de Pedro II, mais tarde transformada no Pavilhão de
Observação.97 Entretanto, as pesquisas desenvolvidas a partir da nova ori-
entação imprimida aos trabalhos de psiquiatria desde fins do século XIX,
esbarrando em uma série de obstáculos – fichas de observação incompletas

95 A experimentação científica só teria começado a se impor efetivamente no âmbito da medici-
na brasileira a partir de fins do século XIX, com o surgimento das primeiras instituições de
pesquisa, tais como o Instituto Pasteur, fundado em 1888 no Rio de Janeiro. Segundo LUZ

(1982), a produção da chamada Escola Tropicalista Bahiana constituía exceção neste contex-
to, já que desde meados daquele século ensaiava, timidamente, os primeiros passos no sentido
de desenvolver pesquisas médicas que refletissem sobre as condições específicas da sociedade
brasileira.

96 Trata-se, no caso, de apenas três observações colhidas no Hospício de Alienados anexo ao
Hospital de São João Baptista, em Niterói, pelo “ilustre alienista” Dr. Domingos Jacy Monteiro
Júnior, amigo do autor (cf. BARROS, 1883:65-69). Além disso, o Dr. Barros incluiria, entre os
exemplos citados, três observações relatadas por alienistas franceses. Vale notar, portanto,
que nenhum dos casos transcritos na tese do Dr. Barros “como confirmação de tudo quanto
nela tivermos dito”, foi observado pelo próprio autor.

97 O Pavilhão de Observação, anexo ao HNA, foi criado pelo decreto no 896, de 29/06/1892
(Art. 26), sob a direção imediata do lente da clínica psiquiátrica e de moléstias nervosas da
FMRJ e seu assistente, ficando a parte econômica do referido serviço a cargo do administra-
dor do Hospício (Art. 11, decreto no 1.559, de 07/10/1893). Segundo Henrique Roxo, o PO
teria começado a funcionar, efetivamente, em maio de 1894 (cf. ROXO, H. de B. B. ‘Perturba-
ções mentais nos negros do Brasil’. Brazil-Médico, 17:170, 1o/05/1904, Rio de Janeiro).
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e/ou mal preenchidas, dificuldades de acesso aos prontuários dos pacientes
internados em casas de saúde particulares etc. – produziriam, muitas vezes,
resultados parciais e insatisfatórios.

À medida que a psiquiatria consolidava-se como saber especializado no
Brasil, as reflexões acerca dos temas relacionados à alienação mental ga-
nhavam espaço cada vez mais significativo nos periódicos médicos gerais,98

ao mesmo tempo em que surgiam as primeiras publicações especializadas,
cujos objetivos se orientavam não apenas para favorecer a atualização dos
leitores em relação às principais correntes da psiquiatria européia e ameri-
cana, mas também de incentivar e divulgar a produção dos psiquiatras bra-
sileiros.99 De modo geral, tais trabalhos procuravam aliar a teoria à pesqui-
sa, mediante análise de casos observados pelos próprios autores. Aliás, os
casos que pudessem despertar o interesse de psiquiatras, legistas e mesmo
da comunidade médica em geral, eram freqüentemente debatidos nas ses-
sões da Academia de Medicina e da Sociedade Brasileira de Neurologia,
Psiquiatria e Medicina Legal – criada em 1907 por Juliano Moreira, cujas
sessões eram realizadas no salão de honra do Hospício Nacional de Aliena-
dos. Observa-se assim, tanto nas teses acadêmicas quanto nos artigos e
memórias publicados nos periódicos gerais e especializados, um esforço dos
especialistas brasileiros quanto a adequar as concepções psiquiátricas es-

98 Entre os quais destaque-se, por exemplo, os Anais e Boletins da Academia de Medicina, o Brazil-
Médico e a Revista Syniátrica. Ressalte-se, ainda, que os periódicos jurídico-policiais – tais como
o Boletim Policial e a Revista de Direito – também representavam importante espaço para a
publicação de trabalhos sobre a alienação mental produzidos por psiquiatras e legistas.

99 Desde a reforma da Assistência a Alienados de 1897 incluía-se entre as atribuições do inspetor-
geral: “Encarregar-se dos estudos e pesquisas que interessarem à psiquiatria e às moléstias
nervosas, publicando esses trabalhos, conforme os meios orçamentários de que dispuser a
Assistência...” (Art. 38, decreto no 2.467, de 19/02/1897). Entretanto, tal disposição só se
tornaria efetiva a partir de 1905 com a criação, sob a iniciativa de Juliano Moreira e de Afrânio
Peixoto, dos Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins, impressos na oficina
tipográfica do HNA. Em 1907, com a fundação da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neuro-
logia e Medicina Legal, passam a denominar-se Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e
Medicina Legal e, em 1919, Arquivos Brasileiros de Neuriatria e Psiquiatria. Em fins dos anos 20 do
século XIX seriam criados mais dois periódicos vinculados a instituições asilares que integravam
o serviço de assistência aos psicopatas do DF: os Anais da Colônia de Psicopatas do Engenho de
Dentro, instituídos em 1928 por Gustavo Riedel; e os Arquivos do Manicômio Judiciário do Rio
de Janeiro, fundados por Juliano Moreira e por Heitor Carrilho em 1930. Além destes havia
ainda um outro periódico especializado de importância considerável: os Arquivos Brasileiros de
Higiene Mental, publicados a partir de 1925 pela Liga Brasileira de Higiene Mental, fundada no
Rio de Janeiro, em 1923, pelo psiquiatra Gustavo Riedel.
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trangeiras às condições específicas com as quais lidavam objetivamente em
seu cotidiano. Esforço que, a meu ver, presidiria a elaboração das primeiras
obras gerais de psiquiatria escritas por especialistas que como Teixeira
Brandão, por exemplo, atuavam, via de regra, nos cursos de clínica psiquiá-
trica e em instituições asilares (Brandão, 1918; Roxo, 1905).

Vale ressaltar que alguns dos mais proeminentes psiquiatras brasileiros
chegariam a elaborar suas próprias classificações das moléstias mentais, as
quais, embora tributárias das classificações propostas principalmente por
alienistas franceses e alemães, representariam tentativas de produzir algu-
mas reflexões originais. Quanto a isso, Teixeira Brandão seria o primeiro a
propor uma sofisticada classificação das doenças mentais que teria grande
influência sobre seus jovens discípulos.100 De acordo com esse psiquiatra,
as perturbações mentais seriam divididas em duas categorias: as que se
manifestam nos cérebros de evolução normal, compreendendo três classes
(as psicoses, as cerebropsicoses e as cerebropatias); e as que se manifes-
tam em cérebros de evolução anormal, ou seja, as degenerações (Roxo,
1905:59).101

Inspiradas sobretudo nos diferentes esquemas classificatórios desen-
volvidos por alienistas franceses – entre os quais, em particular, os de Magnan
(1882) e Regis (1884) – e alemães – especialmente os de Kraft-Ebing (1888)

100 Em seu Esboço de Psiquiatria Forense o Dr. Franco da Rocha adotaria, por exemplo,  a
classificação de Teixeira Brandão, “com pequenas modificações, que não são essenciais, mas
que melhor se acomodam à noção prática que nos veio de quinze anos de observação”
(ROCHA, 1904:208). Para o Dr. Henrique Roxo, a classificação de Teixeira Brandão é “mais
perfeita” do que a de Kraepelin porque, enquanto o primeiro baseia-se nos dados evolucionista,
patogênico, anatomopatológico e sintomático, o segundo leva em conta apenas o caráter
sintomático (ROXO, 1905:62).

101 O autor refere-se, ainda, à classificação do Dr. Márcio Nery, que, associando corretamente as
classificações de Teixeira Brandão e Kraepelin, divide as moléstias mentais em dois grupos: 1o)
que atingem os indivíduos cujo cérebro alcançou perfeito desenvolvimento, compreendendo as
psiconevroses e as cerebropatias; 2o) que atingem os indivíduos cujo cérebro parou em sua
evolução ou evoluiu anormalmente, compreendendo as degenerações (BRANDÃO, 1888/
1889:68-69). A classificação das doenças mentais elaborada por Afrânio Peixoto dividindo-as
em 13 tipos: 1o) paradas e atrasos do desenvolvimento físico; 2o) degeneração; 3o) epilepsia; 4o)
histeria, pitiatismo; 5o) psicastenia; 6o) psicoses tóxicas; 7o) psicoses atóxicas; 8o) psicoses
infectuosas; 9o) mania depressiva; 10o) paranóia; 11o) demência precoce; 12o) demência paralí-
tica; 13o) demência senil – também parece ter sido bastante difundida (PEREIRA JÚNIOR, 1911:46-
47). Para ilustrar as reflexões dos psiquiatras brasileiros em torno das classificações das doenças
mentais vejam-se, ainda, BRASIL (1910), e MOREIRA, J. ‘Classificações em medicina mental’.
Arquivos Brasileiros de Neuriatria e Psiquiatria. Rio de Janeiro, jan./mar. 1919, p.93-115.
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e de Kraepelin (1899, 1914) – tendo por base as concepções de Auguste
Morel, as classificações adotadas e/ou formuladas pelos psiquiatras brasi-
leiros em princípios do século XX inseririam a categoria das degenerações
no universo das moléstias mentais, ratificando, por um lado, a perspectiva
organicista e, por outro, a ampliação dos limites entre a “normalidade” e a
“anormalidade”. Como se viu, as tendências predominantes no âmbito da
medicina mental até meados do século retrasado já revelavam a preocupa-
ção de estender esses limites. Assim, para o Dr. Geraldo Franco de Leão
(1842), por exemplo, a fixação das fronteiras que determinariam “onde aca-
ba o normal e sadio para começar o anormal e doentio” seria, em certos
casos, tarefa bastante difícil. A categoria dos “intermediários”, situados no
universo difuso do “idiotismo” e da “imbecilidade”, seria constituída por

... indivíduos que não passando por alienados, são contudo considerados
atordoados, extravagantes, e que sendo estúpidos a certos aspectos o não são
sobre outros, alguns têm inclinações viciosas contrárias aos interesses próprios
ou sociais, dão-se como por instinto à embriaguez, ao roubo, ao erotismo, e
depois de castigados são relapsos, julgados incorrigíveis, e na realidade eles o
são porque não lhes é dado mudar a própria organização... (Leão, 1842:9-10)

As concepções psiquiátricas desenvolvidas com base na teoria da
degenerescência não apenas ampliariam substancialmente os limites entre
o “normal” e o “anormal”, mas também tentariam identificar – por meio de
estigmas físicos e psíquicos – e classificar os habitantes das regiões
fronteiriças entre os dois mundos, tornando-os, dessa maneira, mais
conhecíveis. Esforço bastante visível, por exemplo, na classificação dos
degenerados proposta por Magnan que, segundo Franco da Rocha,

... é a mais aceita, por ser a mais sugestiva. Ela tem como base a gravidade
do grau degenerativo. Do idiota ao degenerado superior, isto é, ao desequilibra-
do que possui algumas faculdades mentais brilhantes, vai uma série vastíssima
de tipos, passando pelo imbecil e o débil de espírito, sem divisão nítida entre si,
mas por transição quase insensível. (Rocha, 1904:42-43)

Perceptível, no entanto, à aguçada sensibilidade dos olhos dos especia-
listas, capazes de identificar com pormenores as características físicas e
comportamentais específicas do “idiota”, do “imbecil”, dos “fracos de espí-
rito” (ou “débeis”) e dos “degenerados superiores” que, de acordo com
Franco da Rocha, só tinham um traço comum: “a perversão do caráter”.
Vale notar, ainda, que, ao contrário de Magnan, Franco da Rocha incluiria os
“predispostos” às moléstias mentais na categoria dos “degenerados”, da-
queles que já possuíam “uma tara cerebral”, bastando apenas uma “ocasião
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oportuna” para que a doença se manifestasse. Desse modo, afirmando que
a linha divisória entre os “predispostos” e os “degenerados” é “vaga e arbi-
trária”, o psiquiatra brasileiro ampliava ainda mais os limites da anormalida-
de.

À medida que com a difusão da teoria da degenerescência as frontei-
ras definidoras da anormalidade se tornavam mais amplas e difusas, a lou-
cura tendia a ser, no discurso dos especialistas, cada vez mais dissociada do
delírio ou de qualquer outro sinal imediato e facilmente identificável.102 Além
disso, observa-se o crescente empenho por parte de alguns especialistas
famosos quanto a se diferenciar a alienação mental da loucura, definindo a
primeira como uma categoria muito mais abrangente, na qual a segunda
poderia ser, corretamente, incluída. Posturas como a assumida por Nabuco
de Araújo numa conferência popular proferida em 1883, tornar-se-iam cada
vez mais raras. Procurando restringir a alienação mental dentro de limites
mais estreitos, o acadêmico de medicina distingue o alienado do homem
imbecil, do idiota, do autômato e do vegetante, e refuta a validade das no-
ções de “demência senil” e “simplicidade de espírito”. Para Nabuco de
Araújo a alienação mental atingia a alma e, sendo esta imaterial, não pode-
ria “‘estar ou ser’ doente”. Dessa forma, o autor reprova o uso de expres-
sões como afecção mental e moléstia mental, consideradas completamente
absurdas (Araújo, 1883:12-14). Entretanto, para aqueles que, como Franco
da Rocha, comungavam na fé organicista, espírito ou alma seria a designa-
ção comum dada às funções do cérebro (sentir, pensar e agir) acreditando-
se, assim, que “toda e qualquer perturbação mental” revelaria necessaria-
mente “uma perturbação material do cérebro”. De acordo com tal perspec-
tiva, afecção mental, doença mental, moléstia mental, afecção psíquica etc.
eram não tão-somente expressões cientificamente corretas, mas também
equivalentes à alienação mental (Rocha, 1904:6-7).

102 Nesse sentido, o Dr. Álvaro Fernandes fazia questão de sublinhar que a loucura não era
apanágio exclusivo dos delirantes (FERNANDES, 1898:107). Já em 1875, o Dr. A. F. dos Santos
mencionaria, entre as dificuldades enfrentadas pelo médico perito, a que “se refere a não
compreender-se vulgarmente que a existência da loucura seja possível sem haver incoerência
absoluta das idéias e da linguagem, referindo-se destarte a um tipo exclusivo das formas
múltiplas e complicadas das afecções mentais” (SANTOS, 1875:11).

103 De acordo com o Art. 29 das Leis Civis, “os loucos de todo o gênero e os pródigos são
equiparados aos menores” (cf. TEIXEIRA DE FREITAS, Consolidação das Leis Civis apud ROCHA,
1904:131). O Art. 10 do Código Criminal de 1830 estabelecia que “os loucos de todo o
gênero, salvo se tiverem lúcidos intervalos, e neles cometerem o crime” não seriam julgados
criminosos.
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Um bom exemplo do esforço para se ampliar as nebulosas faixas
territoriais entre o mundo da normalidade e o da anormalidade é a discussão
em torno da inadequação da expressão “loucos de todo o gênero”, presente
nas leis civis e criminais vigentes durante o Império103 e que, retirada do
Código Penal de 1890 (cf. Arts. 27 e 29), seria, contudo, mantida na legisla-
ção civil em vigor durante os primeiros tempos republicanos e no próprio
Código Civil de 1916 (cf. Arts. 5o e 446 da Lei no 3.071). De acordo com as
críticas formuladas por legistas, alienistas e juristas desde, pelo menos, a
década de 70 do século XIX, o significado restrito de termos como loucura
e demência, deixando de incorporar os múltiplos e variados tipos de aliena-
ção mental, conferia caráter extremamente rígido à legislação. Assim, nos
casos de interdição, os médicos-peritos eram colocados, freqüentemente,
numa delicada e embaraçosa posição ao se verem obrigados a responder
categoricamente se o indivíduo era ou não capaz de gerir sua pessoa e bens,
sem que as situações intermediárias pudessem ser consideradas.104

A história de Barbara de Jesus (ver capítulo 2) serviria como pretexto
para que o curador de órfãos, Dr. Raul Camargo, reacendesse a discussão
em torno dos problemas da expressão “loucos de todo o gênero”, colocan-
do-a na ordem do dia. Em meio aos múltiplos desdobramentos da interdição
de Barbara, o jurista elabora minucioso parecer sobre o caso, a fim de soli-
citar a retirada da referida expressão dos Arts. 5o e 446 do Código Civil de
1916, baseando-se em dois principais argumentos. De um lado, era preciso
assegurar legalmente ao médico e ao juiz o poder de proteger a velhice; de
outro, tornava-se imprescindível que o Código Civil não se mantivesse defa-
sado em relação aos progressos da ciência psiquiátrica:

Enquanto que na França foi-se progressivamente procurando novas expres-
sões que pela sua amplitude mais alargassem a ação da justiça na proteção aos
incapazes – passando dos termos do Código Civil, ‘imbecilidade, demência e
furor’, para o da lei de 1838 ‘alienação’, e afinal proposta em 1914 – ‘afecções

104  Vejam-se, por exemplo, as considerações feitas pelo médico legista A. F. dos Santos, em 1875,
acerca das dificuldades criadas para o perito pelo uso do termo demência na legislação civil e
criminal do Império (cf. SANTOS, 1875:65-73). Tobias Barreto criticaria veementemente o
uso da expressão “loucos de todo o gênero”, no Código Criminal, por considerá-la insuficien-
te “para abranger a totalidade não só dos que padecem de qualquer desarranjo no mecanismo
da consciência, como também dos que deixaram de atingir, por algum vício orgânico, o
desenvolvimento normal das funções, ditas espirituais...” (BARRETO, 1884:103-104 e 125,
respectivamente). Em seu Esboço de Psiquiatria Forense, Franco da Rocha endossa as críticas
formuladas por Nina Rodrigues aos equívocos da legislação relativa às questões de capacida-
de mental, vigente no limiar do novo século (ROCHA, 1904:129).
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mentais’ (malades atteints d’affections mentales); no Brasil regrediu-se ao Códi-
go de 1830, e foi-se buscar uma expressão já condenada como insuficiente!
(Camargo, 1921:IV)

Em nome da ciência e dos princípios humanitários era preciso, então,
que a lei incorporasse e ratificasse uma das grandes descobertas da psiqui-
atria: muito além do delírio e do furor, a doença mental encontrava-se,
freqüentemente, oculta sob o disfarce de inteligências parcial ou integral-
mente perfeitas. É necessário lembrar, quanto a isso, que para os organicistas
a alienação mental não se confundia com a loucura, mas era sinônimo de
doença.

Para conseguir seu intento, Raul Camargo busca, estrategicamente,
estabelecer alianças fundamentais, incitando alguns dos “mais eminentes”
psiquiatras e legistas brasileiros a se pronunciarem sobre a questão.105 To-
dos os especialistas consultados condenaram o emprego da expressão “lou-
cos de todo o gênero”, argumentando que existiam pessoas que, apesar de
não serem loucas, eram incapazes para os atos da vida civil. Vale notar que
não se tratava apenas de ampliar as fronteiras da anormalidade, mas tam-
bém e, talvez principalmente, de conferir exclusivamente aos especialistas a
capacidade de identificar as “anomalias” e julgar as implicações específicas
de cada uma delas. Se existiam pessoas incapazes para os atos da vida civil
sem serem loucas, havia também distúrbios mentais que não eram comple-
tamente incompatíveis com o exercício das responsabilidades civis. A com-
petência de discernir e julgar caberia unicamente àqueles que detivessem
as luzes dos conhecimentos da psiquiatria.

A opinião de que não existiria na língua portuguesa expressão suficien-
temente ampla para abarcar todos os casos de incapacidade mental é unâ-
nime entre os especialistas consultados. A preferência pela palavra aliena-
do, bem mais abrangente sob o ponto de vista psiquiátrico do que louco, é
praticamente consensual. O Dr. Franco da Rocha, por exemplo, sugere que,
em vez da expressão “loucos de todo o gênero”, o texto legal especificasse:
“alienados de todo o gênero e todos os casos de rebaixamento do nível
mental, seja adquirido por doenças, seja por decadência senil, seja congêni-

105 Entre os psiquiatras e legistas consultados estavam Afrânio Peixoto, Rodrigues Caldas,
Henrique Roxo, Carlos Eiras, Teixeira Brandão, Souza Lima, Franco da Rocha, Antônio
Austrégisilo, Gustavo Riedel, Juliano Moreira, Humberto Gottuzzo, Miguel Salles e Murillo
de Campos. Todos respondem às quatro perguntas formuladas por Raul Camargo, através de
cartas, publicadas, na íntegra, pelo referido jurista.
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to” (Camargo, 1921:63-64). Para Murillo de Campos a expressão “aliena-
dos mentais de todo o gênero”, cuja extensão englobaria até mesmo “os
silvícolas e os grandes ignorantes de regiões longínquas”, seria também a
mais adequada. Humberto Gottuzzo sugere a expressão “portadores de gra-
ves anomalias psíquicas” (Camargo, 1921:51), enquanto Afrânio Peixoto e
Antonio Austregésilo defendem a adoção de expressões aproximadas e o
mais abrangentes possíveis, deixando brechas nas quais pudessem ser in-
cluídos quaisquer casos observados pelos médicos-peritos.

Conforme avaliação dos especialistas, a amplitude dos estados inter-
mediários da capacidade mental justificaria a necessidade de medidas le-
gais também intermediárias. Assim, insistindo nos aspectos salientados por
Nina Rodrigues duas décadas antes, os psiquiatras e legistas consultados
por Camargo defendem a interdição parcial. Mas enquanto a inflexibilidade
da lei persistisse, o perito não deveria hesitar, optando, segundo o Dr.
Humberto Gottuzzo, “pela solução que melhor defenda a pessoa e os bens
do anormal”, já que seria preferível submetê-lo ao cerceamento absoluto
dos seus direitos civis – ainda que reconhecidamente excessivo em muitos
casos – do que fugir da missão quase sagrada de defendê-los de seus pró-
prios atos.

As posições expressas pelos legistas e psiquiatras seriam ratificadas
pela moção de apoio às propostas de reformulação do Código Civil apresen-
tadas por Raul Camargo, aprovada pela Sociedade Brasileira de Neurolo-
gia, Psiquiatria e Medicina Legal na sessão de 17 de maio de 1920. Nesse
documento, enviado ao Congresso Nacional, propunha-se, além da substi-
tuição da expressão “loucos de todo o gênero” por “alienados de todo o
gênero” ou “loucos e deficientes mentais” e a inclusão, no Código Civil, da
interdição parcial, também a criação de um conselho legal para questões
relativas à capacidade mental, o qual deveria ser composto pelos psiquiatras
Juliano Moreira, Afrânio Peixoto e Henrique Roxo. Os argumentos utiliza-
dos pelos médicos seriam aceitos e incorporados no parecer da comissão
integrada pelos Drs. Justo Mendes de Moraes, Theodoro de Magalhães e
Evaristo de Moraes, nomeada pelo Instituto dos Advogados para responder
aos quesitos propostos por Raul Camargo. Aprovado na sessão de 17 de
junho de 1920, o referido parecer sugeria a inclusão, no Código Civil Brasi-
leiro, não apenas de uma “fórmula bastante ampla, capaz de abranger todos
os estados de insanidade mental” – bem como de limitar o “arbítrio dos
julgadores” –, mas também do regímen das gradações de incapacidade.
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De fevereiro a outubro de 1920, a imprensa carioca daria grande proje-
ção aos desdobramentos da proposta de Raul Camargo em torno da ques-
tão da incapacidade civil. As notícias, os artigos e os editoriais publicados
pelos jornais (Jornal do Commercio, O Paiz, Correio da Manhã, Jornal
do Brasil, O Imparcial) eram, de forma geral, marcados pelo tom de apro-
vação às reformas do Código Civil reivindicadas por juristas, psiquiatras e
legistas. O apoio arregimentado por Camargo produziria alguns frutos: as
leis sobre toxicômanos aprovadas no ano seguinte abriam a perspectiva da
interdição parcial para os indivíduos intoxicados pelo álcool e por substânci-
as venenosas ou entorpecentes, determinando a sua internação em um es-
tabelecimento especial (cf. decretos nos 4.294, de 06/07/1921 e 14.969, de
03/09/1921). Em agosto de 1920, os deputados Antonio Austregésilo e
Gumercindo Ribas apresentariam projeto ao Congresso Nacional para a
reformulação dos Arts. 5o e 446 do Código Civil Brasileiro, substituindo-se a
expressão “loucos de todo o gênero”, neles contida, por “afetados de graves
anomalias psíquicas”. Porém, esbarrando nos obstáculos criados pela “cor-
rente conservadora” da Câmara dos Deputados – cujo “principal expoente”
era, segundo o editorial d’O Paiz de 11/10/1920, “o ilustre deputado paulista,
Sr. Prudente de Moraes” –, os eminentes porta-vozes das idéias “progres-
sistas” defendidas pelos juristas e alienistas impregnados pelas luzes dos
avanços da ciência psiquiátrica não conseguiriam aprovar seu projeto.

Mesmo assim, a repercussão dos debates suscitados pelas propostas
de Raul Camargo parece revelar que a estratégia orientada para se ampliar
os limites definidores da insanidade teria certa eficácia, assegurando, de
fato, o aumento da autoridade e do prestígio do psiquiatra para além dos
muros do hospício e dos portões da academia. Os conhecimentos desenvol-
vidos no âmbito da medicina mental tornavam-se cada vez mais indispensá-
veis para o esclarecimento de questões situadas nas searas da pedagogia,
da sociologia e do direito, devendo, por isso, se constituírem, segundo alguns
especialistas, numa exigência para a formação dos médicos-clínicos em geral.
Entretanto, quanto mais amplos e indefinidos os limites da doença mental,
mais difícil se tornava a tarefa de diagnosticá-la. Assim, conforme pode-se
observar nos exames clínicos e periciais mencionados no capítulo anterior, a
adoção de procedimentos que assegurassem avaliações precisas e corretas
tornava-se também imprescindível. Quanto a isso, alguns especialistas bra-
sileiros revelariam a preocupação de indicar e descrever em seus trabalhos
os métodos e as técnicas mais adequados para a confecção de observações
clínicas e de laudos periciais.
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Para o professor Henrique Roxo, por exemplo, o exame dos indivíduos
suspeitos de alienação não poderia ser orientado por um “questionário fixo”:
as perguntas deveriam ser formuladas de acordo “com cada caso clínico”,
devendo haver, entretanto, “um método”, ou seja, “uma orientação comum”.
Exercitando sua capacidade de apreender e interpretar os menores e mais
imperceptíveis detalhes, o observador deveria, primeiramente, assinalar o
aspecto geral do doente – sua configuração, estatura etc. – e definir sua
fisionomia – expansiva, deprimida ou sem qualidades distintivas –, bem como
o seu estado – calmo ou agitado, alegre ou triste –, atentando-se para o
modo pelo qual ele respondia às perguntas. Os aspectos observados duran-
te essa primeira fase do exame poderiam indicar a presença de traços
degenerativos e/ou de marcas deixadas pelas alucinações.

A próxima etapa, compreendendo procedimentos mais objetivos, refe-
ria-se à inspeção de todas as partes do corpo do paciente dando-se ênfase
especialmente ao crânio, à face, às orelhas, ao nariz, aos olhos e à cavidade
bucal (Roxo, 1905:50-52).106 Mereciam ainda um exame cuidadoso o tórax,
os órgãos genitais, os membros, os pulmões, o coração, o fígado, o baço, o
estômago e os intestinos, procurando-se relacionar suas características com
as manifestações da alienação mental. Além das variações do peso, o espe-
cialista deveria, ainda, submeter o observado a alguns exames – tais como o
de urina e o de percursão do crânio – e testes – como o de avaliação do
sistema nervoso através dos reflexos tendinosos, cutâneos e pupilares. Por
fim, a etapa mais subjetiva que incluía uma pesquisa minuciosa dos seus
dados anamnésticos, das suas condições de vida – noções éticas, procedi-
mentos na sociedade etc. –, bem como a observação de sua memória, do
seu modo de falar e do seu grau de inteligência. Durante todo esse processo
de investigação uma regra básica deveria ser seguida: “é preciso antes de
tudo que se capte a simpatia do doente, para que ele se expanda e descreva

106 O autor ensina como se deve calcular o índice cefálico, o índice facial, o índice do rosto e o
índice misto crânio-facial, por meio dos quais poder-se-iam constatar “dados valiosos no
tocante às raças”, bem como “à degeneração do indivíduo” (ROXO, 1905:50-51). Certos
formatos de orelhas, tipos de narizes exagerados e aspectos observados nos exames dos olhos
e da cavidade bucal seriam indícios inequívocos de degeneração.

107 O modo de falar poderia indicar a presença de certas anomalias, tais como, por exemplo, a
lalomania (falar com leviandade); a hepersemia e hipermimia (falar com muitos gestos);
a hiposemia e hipomimia (falar com gestos reduzidos); parasemia e paramimia (falar com
gestos contrários, extravagantes); pseudologia fantástica de Delbrück (aprazer-se em men-
tir); e, disartria (palavra entrecortada) (ROXO, 1905:54).
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todo o delírio, as alucinações que tem. Então, deve-se deixar que ele fale”.107

Outra regra, associada e complementar a essa, seria mencionada em
uma tese sobre a semiologia das doenças mentais defendida 20 anos depois
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro: as observações não deveriam
ser registradas na presença do paciente para que assim, de um lado, ficasse
assegurada a “defesa física do médico” e, de outro, se alcançasse a confi-
ança do observado (Calderaro, 1925:16).108 Inspirado nas lições professa-
das por Henrique Roxo, o Dr. Calderaro também sugeria as etapas que
deveriam ser seguidas para a elaboração de um diagnóstico seguro. Olhos
abertos, ouvidos atentos, sensibilidade apurada e raciocínio límpido, tais se-
riam as pré-condições essenciais exigidas do observador, cujo trabalho de-
veria durar aproximadamente 15 dias e ser realizado com “inteligência”,
“calma” e “astúcia”. O primeiro passo seria submeter o paciente a um mi-
nucioso interrogatório que incluía uma série de perguntas sobre os motivos e
os responsáveis por sua internação,109 sobre as condições morais e materi-
ais de sua criação, sobre a educação que recebera, procedendo-se, enfim, a
uma verdadeira devassa da história do seu passado, sondando-se as possí-
veis causas do “abalo moral” em sua “vida íntima, social, comercial, etc.”.
Até mesmo as respostas às perguntas mais objetivas – tais como nome,
idade, sexo, profissão, cor, residência e estado civil – poderiam ser profun-
damente reveladoras. Por exemplo, o fato de o indivíduo não responder ao
chamado de seu próprio nome teria possibilidade de significar sintoma de
“atraso intelectual, ou falta de iniciativa, ou confusão mental”. No entanto,
os “nomes extravagantes” indicariam “o espírito degenerativo e débil dos
progenitores”.

108 A conquista da confiança do paciente como elemento fundamental para a cura expressa uma
das estratégias utilizadas pelo médico para ampliar e legitimar a autoridade de seu saber na
sociedade. Tal perspectiva encontra-se presente, por exemplo, na tese sobre a terapêutica
moral, defendida na FMRJ, em 1863, pelo Dr. João Pedro Lacour. Segundo o autor, para
conquistar a confiança do doente, facilitando a “cura de seu mal”, o médico deveria retratar
em seu rosto “a certeza de possuir um recurso eficaz contra a afeção”, ser um amigo discreto
e devotado, “escolher com discernimento os termos afetuosos”, tendo a sensibilidade de
“lançar mão dos recursos morais apropriados à natureza e às exigências de cada indivíduo...”
(LACOUR, 1863:11).

109 Segundo o autor, o professor Henrique Roxo teria definido um bom interrogatório para o
alienado nos seguintes termos: “‘O que fez’ para vir ao exame ou ‘que lhe sucedeu’ para ser
internado no Hospício?; ‘Quando’ aconteceu?; ‘Quem’ foi o culpado por sua internação? ou
‘Quem’ o mandou aqui?; ‘Como’ foi preso?; ‘Porque’ o detiveram?; ‘Em conseqüência’ de que
se acha internado ou detido?” (CALDERARO, 1925:15).
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Nesse aspecto, como aliás em muitos outros, as modernas e sofistica-
das técnicas adotadas pela investigação psiquiátrica nas primeiras décadas
do século XX eram surpreendentemente próximas das utilizadas pelo Dr.
Simão Bacamarte, segundo a história contada de modo genial por Machado
de Assis, no início dos anos 80 do século XIX:

... analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as
simpatias, as palavras, os gestos, as tendências; inquiria da vida dos enfermos,
profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância
e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa,
enfim, como a não faria o mais atilado corregedor. (Machado de Assis, 1987:47)110

Entre a teoria e a prática havia, contudo, enorme distância. Como ob-
servado no segundo capítulo, os psiquiatras responsáveis pela elaboração
das fichas de observação de M. J. (Casa de Saúde Dr. Eiras), de Isaltina de
Aguiar (Hospício Nacional) e de Lima Barreto (Hospício Nacional) não se
preocupariam em seguir à risca tais prescrições. Entre os obstáculos en-
contrados para a realização de uma pesquisa sobre a influência do tipo soci-
al na alienação mental, o Dr. E. de F. Sampaio apontaria a deficiência das
observações encontradas nos hospícios e casas de saúde da capital, que,
preenchidas de forma incorreta e/ou incompleta, eram absolutamente fa-
lhas (Sampaio, 1922:15).111 Se, na prática, esses prontuários estavam longe
de se adequarem aos modelos propostos pelos especialistas, os relatórios
periciais seriam elaborados de modo bem mais completo e cuidadoso, con-
forme pode-se notar em vários casos narrados no capítulo anterior.

Transformados em peritos, os psiquiatras aproximavam-se dos legistas
e assumiam uma missão que transpunha os muros do hospício, proferindo
pareceres, muitas vezes decisivos, sobre a capacidade civil e a responsabi-
lidade criminal. Conforme salientaram muitos autores,112 a consolidação da
psiquiatria no mundo ocidental esteve, de um modo geral, profundamente

110 Sobre as funções do dossier nas instituições asilares destinadas a alienados vejam-se, por
exemplo, os enfoques de GOFFMAN (1974) e de CUNHA (1986).

111 Ressalte-se, ainda, que na análise dos prontuários dos pacientes internados no Juquery entre
fins do século XIX e princípio do XX, Maria C. P. Cunha conclui que nos casos dos
indigentes – majoritariamente diagnosticados como crônicos –, as anotações dos psiquiatras
tendiam a ser registradas de forma telegráfica (CUNHA, 1986).

112 Com relação a isso, o caso exemplar de Pierre Rivière suscitou uma série de reflexões,
expressas nos artigos reunidos e publicados sob a coordenação de FOUCAULT (1984) em Eu,
Pierre Rivière...Vejam-se, ainda, CASTEL (1978) e DARMON (1991); para o caso do Brasil,
CARRARA (1998).
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marcada pela ampliação da interferência do psiquiatra nas questões jurídi-
cas, determinando, certamente, muitos conflitos, mas também muitas alian-
ças entre os médicos-psiquiatras e legistas e os advogados e juízes. Como
foi visto, no Brasil, as próprias origens da psiquiatria como especialidade
autônoma seriam justificadas por meio da ênfase na importância do psiqui-
atra para uma correta e segura avaliação da responsabilidade legal de indi-
víduos acusados de crimes ou delitos. Muitos dos casos aqui tratados evi-
denciam que a ingerência crescente do psiquiatra nas searas dos juristas
não seria caracterizada apenas pelos confrontos entre as duas instâncias de
poder, mas igualmente pela possibilidade do estabelecimento de alianças
efetivas entre os seus representantes.

Antes mesmo da criação da cadeira de clínica psiquiátrica nas faculda-
des de medicina do Império, alguns trabalhos defendiam a competência exclu-
siva do médico – e não, ainda, do especialista – na avaliação da capacidade
civil e da responsabilidade criminal de indivíduos suspeitos de serem aliena-
dos. Em um deles, o Dr. A. F. dos Santos afirma que: “O médico, investido
pela justiça da nobre missão de esclarecê-la com as luzes de seus conheci-
mentos profissionais, deve limitar a sua tarefa à apreciação e demonstração
do fato real sem invadir a esfera pertencente à ciência do direito” (Santos,
1875:3). Se, por um lado, observa-se certa preocupação quanto a se demar-
car os limites da competência relativa a cada um dos saberes, conferindo-se
ao médico o papel de auxiliar de justiça, por outro, assegura-se-lhe a quali-
dade de detentor exclusivo da verdade da loucura, conforme pode-se notar
no trecho utilizado como epígrafe deste capítulo. Único capaz de atingir a
verdade objetiva de fatos localizados no pântano subjetivo da loucura, o
médico – e mais tarde, de modo ainda mais sólido, o psiquiatra – tenderia a
assumir, na prática, a posição de verdadeiro árbitro em todas as questões
jurídicas pertencentes ao âmbito da medicina mental.

Desse modo, nos casos de interdição, por exemplo, os psiquiatras colo-
cavam-se freqüentemente como os únicos que, preocupados exclusiva e
objetivamente com o bem-estar dos interditos, eram capazes de protegê-
los. No cumprimento dessa nobre, mas também espinhosa missão, eles, muitas

113 Cf. PENAFIEL, C. ‘Diagnoses póstumas – captação dos dementes: parecer médico-legal’.
Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, 2:125 Rio de Janeiro, 1915.
Ao tratar da competência e da responsabilidade dos peritos em assuntos de psiquiatria
forense, o Dr. Franco da Rocha lembraria o compromisso básico do médico no sentido de
“salvaguardar os interesses dos loucos” (ROCHA, 1904:126).
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vezes, teriam que enfrentar os parentes e amigos do enfermo, os corretores
de negócios inescrupulosos, os rábulas e advogados “ladinos”, os notários
públicos “sem dignidade”, os “fâmulos”, os enfermeiros e até médicos “de-
sonestos”.113 No caso da interdição de Barbara de Jesus, a opinião comple-
tamente “neutra” e “isenta” dos psiquiatras visaria, única e exclusivamente,
segundo o curador-geral de órfãos, protegê-la contra o jogo de interesses
que envolvia não apenas Ayres de Mello, mas também suas filhas e genros.
A mesma perspectiva seria registrada por um dos juízes que atuaram no
processo de interdição do Comendador Carvalho. Investido de um saber
situado acima do bem e do mal, o psiquiatra buscaria consolidar seu prestí-
gio e credibilidade imbuindo-se do papel quase sagrado de protetor dos inde-
fesos.

Porta-voz da inquestionável verdade da ciência, o psiquiatra tornar-se-
ia um combatente implacável das “falsas e preconceituosas crendices” da
população leiga que, alimentando “um sentimento de revolta íntima ou de
antipatia”, faziam do louco “vários juízos errôneos”, acreditando, por exem-
plo, que ele sempre praticava “diabruras”, dizia “palavras sem nexo” e era
um “verdadeiro furioso” (Pondé, 1902:26).114 Depois de reputados como
“possessos e endemoniados” ou “perversos culpados”, os loucos, redimidos
pela luz da racionalidade científica, passaram a ser considerados “degene-
rados e doentes que é preciso tratar, tanto quanto defendê-los de si mesmos,
proteger os outros contra eles, exonerá-los dos seus deveres, cuidar dos
seus direitos”.115 Entretanto, quando se tratava de avaliar a responsabilida-
de criminal, a questão tornava-se mais complexa e difícil. Nesses casos, os
médicos-psiquiatras e legistas tenderiam a assumir posições menos claras e
mais ambíguas, marcadas pelo impasse entre a perspectiva humanitária em
relação ao louco criminoso e a preocupação com a proteção da sociedade.

Cientes das infinitas possibilidades de alargamento do prestígio e auto-
ridade abertas por sua intromissão nas searas da lei e da justiça, mas tam-
bém cônscios dos riscos daí decorrentes, alguns especialistas brasileiros
dedicar-se-iam à elaboração de manuais parcial ou integralmente destina-

114 O médico refere-se, ainda, às “equivocadas” e “ridículas” tentativas de cura por meio de
práticas religiosas: “Em certos pontos do Brasil, o primeiro cuidado que se tem diante de um
caso de loucura é fazer passar o inditoso que dela é atingido, três vezes nas ondas de um mar
encapelado e depois deitar-lhe na boca, por minutos, uma chave de sacrário” (PONDÉ, 1902:27).

115 Trata-se de uma afirmação do prof. Afrânio Peixoto, citada por Murillo de Campos em carta
de maio de 1920 a Raul Camargo (apud CAMARGO, 1921:66-67).



150

dos às questões de psiquiatria forense (Rocha, 1904; Peixoto, 1916; Brandão,
1918). Embora pertencente à cadeira de medicina legal, a tese do Dr. A. F.
dos Santos, defendida em 1875, à qual tem sido aqui referida, parece ter
sido um trabalho pioneiro nesse sentido. Mesmo admitindo que “em matéria
de alienação mental cada caso particular reclama um método diferente de
exame...”, o autor se propõe a sistematizar alguns procedimentos
metodológicos que deveriam orientar as perícias médico-legais (Santos,
1875:8).

Em primeiro lugar, o “indivíduo suspeito” deveria ser submetido ao “exa-
me indireto”, compreendendo a análise da natureza, do modo de execução e
dos motivos do ato que lhe fora imputado, bem como de todos os sinais que
pudessem indicar a presença da doença mental. A seguir, seria realizado o
“exame direto” que incluía não apenas a avaliação do estado mental do
observado, pelo qual procurava-se detectar as perturbações das funções
intelectuais, as perversões das faculdades afetivas e dos instintos e as alte-
rações das funções sensoriais, mas também o exame do seu “estado
somático”. No que se refere a este último, o perito deveria estar atento a
todos os sinais que pudessem indicar a presença dos fenômenos físicos que
caracterizavam as afecções mentais, observando minuciosamente o “hábito
externo” – a fisionomia, o crânio, a face, a pele, os vestígios de ferimentos
e a gordura ou magreza do alienado –; a circulação; a respiração e a
calorificação; a digestão; o sistema nervoso; as funções genésicas; as se-
creções.

Entre os preceitos gerais que deveriam nortear as perícias médico-legais,
o Dr. F. A. dos Santos destaca, por exemplo, o acesso às informações conti-
das no inquérito judiciário. Sempre que possível, o perito deveria observar o
indivíduo em seu próprio domicílio, mediante visitas freqüentes e demoradas.
Outro preceito fundamental, embora muitas vezes de difícil execução, seria o
de manter o “indivíduo suspeito” sob observação durante os intervalos das
visitas médicas, uma vez que “em geral o louco dissimula o seu estado à vista
de seus semelhantes e entrega-se na solidão a suas concepções delirantes”
(Santos, 1875:9). O médico deveria, ainda, envidar todos os esforços para
tentar conquistar a confiança do observado e incentivá-lo a falar livremente,
uma vez que “o próprio louco se encarrega, no fim de algum tempo, de paten-
tear de um modo evidente a perversão de suas faculdades mentais” (Santos,
1875:9). Ao mesmo tempo, seria indispensável submeter o observado, seus
parentes, amigos e conhecidos, a um interrogatório, dirigido pelo médico da
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maneira que lhe parecesse mais metódica, completa e adequada. Atento a
todos esses conselhos e seguindo cuidadosamente o roteiro indicado, o perito
estaria “habilitado a formular em seu relatório uma conclusão rigorosa, fican-
do desta forma plenamente satisfeita a missão que à sua ciência e consciên-
cia entregou a justiça” (Santos, 1875:9-10).

Tendo em vista que a psiquiatria surge e se consolida como especialida-
de médica, os limites da atuação do psiquiatra no âmbito das questões jurídi-
cas tenderiam a se tornar cada vez mais abrangentes, embora, muitas ve-
zes, também bastante contraditórios. Apesar de cada vez mais numerosas e
variadas, tais questões continuariam a se referir basicamente à avaliação da
capacidade mental ou da responsabilidade criminal dos pacientes. A compe-
tência médica deveria limitar-se exclusivamente, segundo o Dr. Franco da
Rocha, a avaliar a presença ou ausência – e em alguns casos a origem – da
perturbação mental:

Entretanto, muitas vezes terá ele necessidade, por defeito das leis, de deixar
esse princípio rígido, e entrar em explicações mais extensas, a fim de orientar o
juiz, sendo mesmo freqüente e usual, entre os quesitos apresentados por este,
achar-se um que implica uma sentença. (...)

O médico pode esquivar-se a dar resposta, alegando mesmo que isso compe-
te ao juiz, visto ser uma sentença. Mas não deve ‘pilatear’ desse modo, porque
pode, com este ato, acarretar uma aplicação descabida da lei. (Rocha, 1904:125-
126)116

Enquanto não viessem as reformas legais reivindicadas que, como se
observou, deveriam assegurar a ampliação das fronteiras definidoras da
doença mental, caberia ao médico garantir a abrangência de sua autoridade,
aproveitando-se do “defeito das leis”. Os progressos da ciência psiquiátrica
deveriam iluminar as decisões judiciárias pertinentes a um campo de saber
monopolizado pelos psiquiatras, acessível, no máximo, aos médicos-legistas.
O uso da palavra pilatear é profundamente significativo: seria preferível
pecar pelo abuso de autoridade, invadindo ilegalmente águas estrangeiras,
do que pecar pela omissão, permitindo que um inocente naufragasse nos
mares da injustiça. Assim, mais uma vez explicita-se a idéia de que, deten-
tores de um saber específico e especial que lhes proporciona o acesso à

116 Sobre a perspectiva assumida por médicos psiquiatras e legistas em fins do século XIX e início
do XX, no intuito de contrapor o seu saber, “iluminado” e “progressista”, à mentalidade
“retrógrada, obscurantista e ultrapassada” dos juristas, veja-se, por exemplo, o trabalho de
DARMON (1991), especialmente o capítulo XIV.



152

imparcialidade absoluta, o psiquiatra e o legista são revestidos do poder
exclusivo de salvar as vítimas do obscurantismo dos demais saberes (San-
tos, 1875:20). Para isso, deveriam cercar-se de muitas precauções.

A escolha do “modo de examinar” dependeria da habilidade do perito,
devendo-se, contudo, levar em consideração, entre outros aspectos, a posi-
ção social, a educação e a cultura intelectual do paciente. Os elementos do
diagnóstico, prognóstico e etiologia seriam obtidos mediante um questioná-
rio composto da anamnese e da avaliação do estado atual – compreendendo
o exame somático e o exame psíquico –, cujas perguntas, de estilo nitida-
mente inquisitorial, promoveriam uma verdadeira devassa na vida e no cor-
po do observado, conforme ilustram algumas das histórias narradas no se-
gundo capítulo. Para eliminar os riscos decorrentes da invasão das searas
do direito, a elaboração dos relatórios periciais deveria ser feita de forma
atenta e cautelosa, obedecendo-se a algumas regras básicas.

O perito deveria proceder a uma investigação extremamente minucio-
sa, considerando todos os indícios detectados. Quando não conseguisse ob-
ter resultado positivo, seria conveniente solicitar a ampliação do prazo de
observação ou a transferência do paciente para local mais adequado ao
exame. O relatório deveria se caracterizar por uma linguagem objetiva, sem
referências a “explicações teóricas” e evitando-se recorrer a “teorias ainda
vacilantes” para justificar as afirmações nele contidas. Dessa maneira, as
conclusões seriam expressas do modo mais claro possível, sem a utilização
de “frases ambíguas” ou de “palavras de língua estrangeira”. Para emitir
parecer sobre o estado mental de um indivíduo, o perito deveria examiná-lo
pessoalmente, salvo se dispusesse de relatórios elaborados por especialistas
de forma competente ou se o paciente já tivesse morrido. Em qualquer dos
casos, o perito deveria ser bastante prudente em suas afirmações.

No que se refere a esse último aspecto, cabe notar que, segundo o Dr.
A. F. dos Santos, a impossibilidade de se realizar o exame direto do alienado
criaria dificuldades “quase insuperáveis” (grifo meu). Mas, como ao espe-
cialista competente nada parecia ser impossível, os obstáculos poderiam ser
superados por intermédio de um criterioso exame indireto, durante o qual o
perito deveria “recorrer a todas as fontes capazes de fornecer ao seu crité-
rio os dados essenciais à solução deste problema especial...” (Santos,
1875:10). É preciso lembrar, sobre isso, que as avaliações dos indivíduos
internados – como foi o caso de Lima Barreto durante sua permanência na
seção Calmeil do Hospício Nacional em princípios de 1920 – e mesmo alguns
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pareceres sobre a necessidade e conveniência da internação e interdição de
indivíduos suspeitos de alienação mental – como no caso da avaliação do
estado mental de F., feita pelo Dr. Pacífico Pereira em 1899; e, provavel-
mente, dos pareceres que atestavam a moléstia do Comendador Carvalho
recomendando a sua internação – seriam, muitas vezes, elaborados sem
que os pacientes fossem sequer vistos pelos médicos responsáveis.

Vale ressaltar, ainda, que apesar de muito raros, os exames póstumos
sobre o estado mental de indivíduos supostamente alienados constituem um
bom exemplo da crescente intromissão dos peritos em psiquiatria em assun-
tos judiciais. Os cuidados e os procedimentos que deveriam ser observados
na elaboração das diagnoses póstumas seriam objeto de um trabalho publi-
cado pelo Dr. Carlos Penafiel nos Arquivos Brasileiros de Psiquiatria,
Neurologia e Medicina Legal, em 1915. Dispondo, basicamente, dos da-
dos fornecidos pela documentação judicial e pelos depoimentos de “pessoas
leigas” – que, além de não possuírem os conhecimentos indispensáveis para
a avaliação dos “fatos mórbidos de ordem cerebral”, apresentavam,
freqüentemente, falhas e vícios de memória –, os peritos deveriam contar
não apenas com as luzes esclarecedoras da especialidade psiquiátrica, mas
também com uma boa dose de “bom senso judiciário” para cumprir com
eficiência a tarefa que lhes fora consagrada, “tarefa delicadamente escutratriz,
só possível a um médico, e incompleta sem o concurso da psiquiatria”. De-
finidas como verdadeiras “autópsias mentais”, as diagnoses póstumas ilus-
trariam tanto na esfera civil, quanto na criminal, como a presença do espe-
cialista iria se tornando cada vez mais necessária, atuando “como um juiz
técnico, singular, a decidir os casos com sua sentença”, mediante o exercício
de uma “medicina eminentemente social e humana” (Penafiel, 1915:123-124).

A sintomatologia das doenças mentais construída e/ou veiculada nos
textos produzidos por médicos-psiquiatras e legistas entre 1880 e 1930, ca-
racterizar-se-ia, de modo geral, pelo predomínio dos enfoques organicistas e
pela abrangência dos aspectos comumente apontados como reveladores da
doença mental. Sempre procurando manter-se em consonância com as últi-
mas novidades estrangeiras, os especialistas brasileiros empregariam re-
cursos cada vez mais sofisticados para apreender e examinar os possíveis
sintomas de alienação mental, dos mais visíveis aos menos perceptíveis.
Desse modo, buscavam conferir às suas avaliações uma legitimidade abso-
luta e indiscutível, acreditando que a utilização de recursos técnicos refor-
çaria o caráter científico e, portanto, objetivo e “isento” dos seus discursos.
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Sob essa perspectiva, a busca da objetividade marcaria profundamente a
identificação e a avaliação dos aspectos subjetivos da doença mental, ao
mesmo tempo em que se procurava comprovar e aprofundar a relação en-
tre os fenômenos físicos e as manifestações das afecções mentais. Entre-
tanto, é importante assinalar que, nessa busca, a razão científica beberia,
muitas vezes, nas fontes fecundas e abundantes dos conhecimentos nasci-
dos das práticas cotidianas. Assim, a trajetória percorrida pelos cientistas
estaria repleta de encruzilhadas nas quais se intrincavam as mais variadas
percepções da loucura.

Tanto nas observações clínicas quanto nos relatórios periciais, os psi-
quiatras e os legistas confeririam importância capital à fisionomia do paci-
ente para uma precisa diagnose da doença mental. Para Nuno de Andrade,
por exemplo, o “... cunho particular que a loucura imprime na fisionomia
habitual do louco... é de tanta importância para o diagnóstico dos vesânicos,
que a ausência dos sinais fornecidos pela alteração das feições extraordina-
riamente dificulta o reconhecimento da frenopatia” (Andrade, 1880:182-
183). Segundo F. A. dos Santos, considerada como uma espécie de janela
do caráter dos indivíduos, de maneira geral, a fisionomia seria concebida por
Guislain como “a máscara da alienação mental”, e por Esquirol como “o
espelho em que se refletem os pensamentos, as emoções e as paixões que
perturbam o espírito do louco”. Situada nos limites confusos entre os sabe-
res leigos e científicos, a arte da fisiognomonia acabaria por fornecer subsí-
dios para que os alienistas construíssem suas verdades sobre o louco e a
loucura:

A mobilidade dos traços fisionômicos, as contrações espasmódicas dos mús-
culos da face, os movimentos parciais dos lábios e das mãos, a coloração, a
esputação constante, as manifestações expressivas dos olhos... imprimem ao
aspecto exterior do alienado importantes singularidades que devem ser cuidado-
samente observadas e notadas pelo perito. (Santos, 1875:41)117

Conselho que, seguido à risca pelos peritos responsáveis pelo exame de
sanidade mental do poeta João Pereira Barreto, permaneceria válido e atual
quase 40 anos depois. Como se pôde observar, nesse caso, os Drs. Faustino
Esposel e Ernani Lopes fariam um minucioso exame do temperamento de
João a partir de suas características fisionômicas.

117 Segundo HAROCHE & COURTINE (1986/1987:13), o surgimento da fisiognomonia, em fins do
século XVIII, anunciava “a observação fisiológica e médica da expressão das emoções que a
substituirá no decorrer do século XIX e que constituirá a base da antropologia somática e
criminal, apoderando-se da questão na virada do século”.
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O temperamento seria outro aspecto privilegiado na elaboração dos
diagnósticos da doença mental. De acordo com as concepções hipocrática
e galênica, haveria uma relação entre os aspectos exteriores do corpo hu-
mano – fisionomia, proporção dos membros, cor da pele, estado dos vasos
sangüíneos etc. – e as disposições do espírito ou paixões particulares. Des-
se modo, o temperamento seria considerado como elemento-chave no
desvendamento da trajetória individual das doenças nas mais variadas tradi-
ções dos saberes médicos que atravessaram tempos e lugares diversos na
História. Perspectiva que, legada a várias vertentes da medicina científica
do século XIX, sofreria algumas reformulações. Em fins do século retrasado
e princípio do XX, as reflexões médicas e psiquiátricas em torno do tempe-
ramento – entendido como produto das condições orgânicas individuais cons-
tituindo a base fisiológica do caráter – tornam-se cada vez mais sofistica-
das, definindo e classificando os perfis das personalidades normais e patoló-
gicas a partir da inter-relação entre a hereditariedade, as correlações
anatomofisiológicas e a gênese da doença. Para se ter idéia do nível de
sofisticação a que se chegaria, basta citar os dois temperamentos referidos
pelo Dr. M. de Campos em sua tese sobre as constituições em psiquiatria: o
ciclóide e o esquizóide, ambos referentes a personalidades que “flutuam
entre o normal e o patológico”.

Vale mencionar, ainda, que a avaliação do formato e das medidas
cranianas seria um aspecto valorizado nos procedimentos que deveriam pre-
sidir a realização dos exames mentais. A concepção segundo a qual a con-
formação do crânio forneceria elementos essenciais para o estudo do cará-
ter e das funções intelectuais humanas, cujas origens remontam a meados
do século XVIII, ganharia considerável impulso nos meios científicos euro-
peus a partir das pesquisas realizadas por Franz Joseph Gall nas primeiras
décadas do século XIX, fornecendo importantes subsídios para o desenvol-
vimento do positivismo científico. Apesar de todas as críticas, formuladas,
muitas vezes, por ex-discípulos do próprio Gall – como Flourens e Lelut –, a
frenologia conservaria um espaço de certa credibilidade nos meios científi-
cos e acadêmicos durante todo o século XIX e início do XX, graças às obras
de alguns seguidores de Gall, como, por exemplo, Spurzheim, Vimont e
Barthel. No entanto, segundo Pierre Darmon, as crenças frenológicas teri-
am penetração significativa “no mundo das adivinhas da sorte e dos prati-
cantes da ‘frenomanias’”, restando, hoje, “no imaginário coletivo, o vago
sentimento de que uma testa alta abriga uma inteligência estelar e uma testa
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estreita um espiríto idiota” (Darmon, 1991:19 e 26, respectivamente). En-
tretanto, até os primeiras décadas do século XX os alienistas continuariam
acreditando que a caixa craniana continha alguns dos mais preciosos segre-
dos da mente. Assim, embora houvesse ceticismo proveniente de certos
segmentos da comunidade científica e depreciação decorrente da
popularização de alguns de seus princípios, a frenologia permaneceria como
um referencial expressivo da psiquiatria brasileira das primeiras décadas do
século XX.

Nas histórias do segundo capítulo é possível observar que todas as for-
mas de expressão – e a suposta ausência da mesma – eram consideradas
elementos essenciais na elaboração dos diagnósticos de alienação mental.
Mais uma vez depara-se com uma dessas esquinas onde o conhecimento
científico se cruza com as mais diversas tradições de saber que permeiam,
de forma múltipla e complexa, as sociedades. Entretanto, partindo da idéia
de que o louco seria necessariamente detentor de uma fala confusa e sem
sentido, o médico iria bem mais além, definindo e classificando as múltiplas
formas de expressão distintivas da doença mental. Assim, o mutismo ou a
fala abundante, os graus de sonoridade, os tremores e hesitações da voz, a
rouquidão e o vocabulário utilizado seriam considerados, freqüentemente,
como sintomas de perturbação mental, e as variações indicariam o tipo de
doença. A fala abundante, por exemplo, poderia ser um sintoma de excita-
ção maníaca que, manifestada sob forma branda e raciocinante, poderia ser
confundida, segundo Franco da Rocha, com o estado normal de certos indi-
víduos “que o público costuma designar pelo nome de ‘espeloteados’ (quase
sempre degenerados), que normalmente ‘falam pelos cotovelos’, apresen-
tando o aspecto exato dessa excitação” (Rocha, 1904:217). O que poderia
parecer simples característica do modo de ser de algumas pessoas, apare-
cia, no entendimento do psiquiatra, como indício de anomalia mental, sendo
imediatamente identificada com o rótulo genérico da degeneração ou classi-
ficada como doença específica.

Como já visto, a conquista da confiança do paciente, estimulando-o a
falar livremente, seria apontada unanimemente, pelos psiquiatras, como uma
regra básica para a elaboração das observações clínicas e dos relatórios

118 ROXO, H. de B. B. ‘Sexualidade e demência precoce’. Arquivos Brasileiros de Neuriatria e
Psiquiatria. Rio de Janeiro, jan./mar. 1919, p.338. Segundo Franco da Rocha, a linguagem e
os atos (sobretudo os movimentos fisionômicos) seriam os elementos reveladores essenciais
do estado mental dos alienados (ROCHA, 1904:94-96).
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periciais. Mas para captar e interpretar a fala do observado, o médico pre-
cisaria mais do que ouvidos atentos: “... é preciso que o médico aprenda a
ler na fisionomia do doente e que das meias palavras possa coligir razoavel-
mente as frases inteiras. É uma verdadeira obra de confessor que é muitas
vezes a chave de uma cura definitiva”.118 Assumindo aqui, explicitamente, o
lugar do padre, o psiquiatra lançaria mão da técnica secular da confissão,
tendo diante de si não o pecador, mas o doente ao qual poderia oferecer a
possibilidade de redenção em vida por intermédio da cura, em vez  da pro-
messa de salvação nos reinos do céu, através do perdão.

Apesar de muito difícil, a tarefa de “perscrutar o pensamento de ou-
trem” poderia ser bem executada atentando-se, por exemplo, para a emo-
ção manifestada pelo observado diante das perguntas, para a sua preferên-
cia por certos temas e aversão por outros, para os seus olhares investigado-
res e para os momentos em que se mostrasse mais distraído. Além desses
conselhos, o Dr. Henrique Roxo, já bastante familiarizado com as idéias de
Freud, recomendaria a pesquisa das associações de idéias livres. Método
que, mais adequado ao caso dos alienados do que a análise dos sonhos,
deveria ser utilizado conforme as orientações de Freud, mandando-se “... o
doente ficar deitado, num quarto em que cousa alguma o impressionasse, e
depois de fazer algumas perguntas, deixar que ele falasse à vontade” (Roxo,
1919:342-343).119 Entre as recomendações feitas por A. F. dos Santos em
1875, com a finalidade de “deixar o alienado falar livremente”, pois ele pró-
prio se encarregaria de evidenciar a “perversão de suas faculdades men-
tais”, e os procedimentos propostos por Henrique Roxo em 1919 à luz dos
métodos desenvolvidos por Freud, a essência não se altera, embora a práti-
ca e os fundamentos teóricos que a orientavam tenham se tornado bem
mais sofisticados.

Mas as formas de expressão dos indivíduos suspeitos de alienação não
seriam analisadas apenas por meio da fala. Os exames clínicos e periciais
aos quais foram submetidos alguns dos protagonistas das histórias narradas
no segundo capítulo – tais como F., X., M. J., Lima Barreto e João Pereira
Barreto – revelam a importância atribuída aos escritos dos observados pe-
los psiquiatras. Assim, cartas pessoais, diários íntimos e, até mesmo, opús-
culos, panfletos, livros, publicados ou inéditos, eram vistos pelos médicos-

119 Segundo o autor, os alienados evitam descrever seus sonhos ou não os têm. Sendo assim, é
“um método de exame, em que se fica na dependência do examinando, e é este um defeito
sensível”, ou seja, insuportável diante da prepotência desses psiquiatras.
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psiquiatras e legistas como verdadeiros mapas da mina, cuja decifração
viabilizaria a elaboração de diagnósticos seguros. Tal perspectiva já havia
sido claramente expressa pelo Dr. A. F. dos Santos ao recomendar o exame
atento de “quaisquer documentos procedentes da pena do alienado”. A aná-
lise desses escritos deveria pautar-se não apenas sobre o seu conteúdo,
mas também sobre seu aspecto gráfico: “O traçado das letras, a direção e
intervalo das linhas, a construção das frases, a integridade das palavras e a
sua ortografia, a pontuação e mesmo o estado do papel, deverão ser atenta-
mente examinados pelo médico-legista” (Santos, 1875:22-23). O erro e a
confusão seriam os principais indícios que, expressos tanto na forma quanto
na substância da palavra escrita, evidenciariam a desordem das faculdades
mentais e o delírio dos autores. Além disso, os manuscritos dos alienados
deveriam ser confrontados com suas palavras, já que, freqüentemente, ob-
serva-se um antagonismo entre eles, facilitando a definição de certos diag-
nósticos. Seguindo as orientações do professor Tardieu, o Dr. A. F. dos
Santos aconselhava, ainda, que em suas pesquisas os médicos observassem
não apenas as combinações cacográficas, mas também os desenhos e as
pinturas feitos pelos loucos.

Quase meio século depois, o Dr. S. B. A. de Moura defenderia idéias
muito próximas a essas numa tese sobre a manifestação artística dos alie-
nados apresentada à FMRJ (Moura, 1923). Os mais variados tipos de escri-
tos – quer expressos em verso ou em prosa –, produzidos por indivíduos
internados em várias instituições asilares do País, seriam aí analisados, con-
siderando-se, sobretudo, os erros de grafia e de concordância, as metáforas
utilizadas, a estética, as contradições e incoerências etc. Entretanto, a idéia
central da tese referia-se ao potencial revelador não apenas da palavra
escrita, mas também dos desenhos e objetos produzidos por indivíduos diag-
nosticados como doentes mentais. Assim, para esse psiquiatra, os anéis ide-
alizados e manufaturados por Tributino dos Santos (Hospital da Tamarineira
em Pernambuco), a estação da ‘Juquery Railwey’ construída por A. de P.
C. (Hospital do Juquery), as receitas farmacêuticas e os escritos políticos
de A. C. (Hospício Nacional de Alienados), os versos de Maria de Jesus
(HNA) e os desenhos de L. F. de M. (HNA), entre outros exemplos, seri-
am, antes de qualquer outra coisa, expressões inequívocas de um estado
mental perturbado.

Conforme visto no capítulo anterior, os médicos responsáveis pela perí-
cia do poeta João Pereira Barreto submeteriam-no a alguns testes para
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avaliar o seu “grau de atenção” e o seu “grau de tolerância alcoólica”. A
crescente utilização dos mais variados tipos de testes para avaliar aspectos
considerados essenciais na diagnosticação das doenças mentais pode ser
vista como outro exemplo que ilustra a busca obsessiva da objetividade como
uma das características da consolidação do saber psiquiátrico no Brasil.
Com relação a isso, serão citados aqui somente alguns exemplos. Segundo
Henrique Roxo, o “grau de inteligência” dos doentes mentais poderia ser
avaliado mediante o “psicômetro de Buccola que por meio do cronoscópio
de Hipp permite o conhecimento da duração dos atos psíquicos e por meio
deste valor, o do pensamento e da vontade” (Roxo, 1905:55). Os recursos e
técnicas utilizados pelos especialistas em psiquiatria tenderiam a se tornar
cada vez mais variados e complexos. Assim, em 1925, por exemplo, o Dr.
Calderaro sugeriria que na última etapa do exame somático o paciente fos-
se submetido aos testes de “psicologia experimental”, por meio dos quais
seria possível avaliar a capacidade de associação de idéias, de raciocínio, de
memória, de afetividade e de vontade do observado (Calderaro, 1925).120

Segundo o Dr. Alvaro Moscozo, a dificuldade de se apreciar o “estado de
um anormal” era “felizmente diminuída com aplicação de ‘testes’ ou esca-
las que vão dar o nível mais ou menos real da inteligência, moral, e outras
noções várias” (Moscozo, 1917:168).

Vale registrar que uma das principais vítimas dessa crença absoluta na
objetividade dos métodos científicos seriam as crianças internadas no Pavi-
lhão Bourneville do Hospício Nacional de Alienados – especialmente desti-
nado, segundo o Dr. Moscozo, aos “menores tidos como ‘anormais’ para
efeitos de julgamento”. Entre os testes que compunham o exame mental ao
qual eram submetidas figurava, por exemplo, o de Binet-Simon e o de Sanctis-
Postowscky. Convém observar que num momento já marcado, como será
visto adiante, pela difusão dos projetos eugênicos que objetivavam construir
uma nação “higienizada e saudável”, a criança, de maneira geral e, particu-
larmente, as estigmatizadas como “menores delinqüentes”, tornam-se obje-
to de atenção especial por parte de médicos e psiquiatras. Digno de nota é
o caráter extremamente minucioso e detalhista das fichas de observação
utilizadas no Pavilhão Bourneville: as crianças, mais do que os adultos, eram

120 Um desses testes consistia em apresentar ao paciente uma lista contendo cinco frases, das
quais duas seriam absurdas. O paciente deveria identificar essas duas frases e explicar porque
eram absurdas.
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submetidas a uma verdadeira enxurrada de perguntas, exames e testes
(Moscozo, 1917:168-178).

A sofisticação dos exames somáticos dar-se-ia, ainda, por intermédio
da utilização dos métodos e técnicas antropométricos, cada vez mais refina-
dos, desenvolvidos sob uma atmosfera impregnada, sobretudo, pelas teorias
lombrosianas que, segundo Darmon, seriam responsáveis pelo
desencadeamento, em fins do século XIX, de uma verdadeira “febre de
medições”, registrada de forma perspicaz e crítica por Lima Barreto em
seu primeiro romance, publicado em 1909 – antes, portanto, da primeira
internação Hospício Nacional. Tentando desvendar um misterioso homicí-
dio, o jovem doutor Franco de Andrade, “grande prêmio da Faculdade da
Bahia, literato, alienista e clínico ao mesmo tempo”, exaltava os resultados
surpreendentemente eficazes das “mensurações antropológicas” – citando
Broca, Topinard e Quetelet – na revelação das “raças e sub-raças” de
cadáveres anônimos (Lima Barreto, 1984:107-108).121 Além da “monomania
antropométrica”, essa época seria também marcada por uma crescente fé
no microscópio, que, aliás, já se encontrava presente nas expectativas ex-
pressas pelo Dr. A. F. dos Santos em 1875, ao tratar das dificuldades relati-
vas à apreciação dos fenômenos físicos das afecções mentais.

E, de fato, o microscópio acabaria por se tornar um importante auxiliar
do psiquiatra e do legista na diagnosticação de diferentes tipos de doença
mental, conforme ilustram os roteiros sugeridos por Franco da Rocha,
Henrique Roxo e Calderaro, bem como a sofisticada perícia médico-legal
do poeta João Barreto. Buscando formular diagnósticos cada vez mais pre-
cisos, os especialistas em psiquiatria lançariam mão dos recursos desenvol-
vidos pela chamada medicina científica, recorrendo, de forma crescente,
aos exames de urina, de sangue e do líquido cefalorraquiano. Daí resultari-
am algumas pesquisas bastante refinadas, como a desenvolvida pelo Dr.
Gustavo Riedel em sua tese sobre a patogenia da epilepsia, na qual o autor
procuraria determinar as características fisiológicas específicas do epilépti-
co, mediante a análise da permeabilidade renal, do suco gástrico, das fezes,
da urina, do líquido cefalorraquiano e do sangue de vários pacientes interna-
dos no Hospício Nacional de Alienados (Riedel, 1908).

121 Vários engenhosos aparelhos antropométricos seriam inventados nesse período: por exem-
plo, o antropômetro de Anfosso, o clinômetro craniano do Dr. Gaudenzi e o catetômetro de
Benedikt (DARMON, 1991:67-72).
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Inspirados nos mais variados matizes teóricos que caracterizariam a
medicina mental européia desde suas origens até o princípio do século XX,
os psiquiatras brasileiros produziriam e difundiriam um conhecimento pro-
fundamente eclético, marcado por muitas ambigüidades e contradições, mas
que buscaria alinhavar uma coerência não apenas por meio de sua aplica-
ção prática no âmbito especificamente médico, mas, sobretudo, das possibi-
lidades de intervenção política e social abertas por (e para) esse saber espe-
cífico. Assim, até pelo menos o início dos anos 20 do século XX, a perspec-
tiva organicista tenderia a predominar no âmago da psiquiatria brasileira,
assumindo, no entanto, várias matizes, cujos tons eram dados pelas diferen-
tes fontes nas quais se inspiravam seus edificadores, entre as quais figura-
vam, por exemplo, a degenerescência de Morel – reformulada e ampliada
por Valentin Magnan –, a eugenia de Francis Galton, o darwinismo, o
neolamarckismo, a antropologia criminal da escola positivista de Cesare
Lombroso e da escola sociológica de Alexandre Lacassagne, e o organicismo
de Kraepelin.122 Não obstante reunir perspectivas profundamente distintas
e, muitas vezes, conflitantes, tais tendências apresentam também muitos
pontos em comum, na medida em que foram elaboradas e difundidas em um
mesmo contexto reflexivo. Inserida nesse universo múltiplo e complexo, a
produção dos psiquiatras brasileiros do período seria marcada, entre outras
características, por dois aspectos-chave: a ênfase nos estigmas físicos e
psíquicos como indícios inequívocos da degeneração – e, por extensão, da
doença mental de um modo geral – e a obsessão pela hereditariedade con-
siderada como o primeiro e o mais importante foco originário – logo,
propagador – da alienação mental.

O primeiro aspecto remete ao debate criminológico que, em fins do
século XIX, opunha alienistas e legistas franceses aos italianos, revelando
como os embates surgiam num campo de batalha comum, ou seja, a valori-
zação dos estigmas, dos indícios, enfim, dos sinais distintivos da “anormali-

122 Sobre as diferentes vertentes francesa e italiana da antropologia criminal de fins do século
XIX e início do XX e suas relações com o darwinismo e o neolamarckismo, vejam-se os
trabalhos de DARMON (1991) e de HARRIS (1993). Sobre a relação entre Juliano Moreira e a
difusão do sistema de interpretação biologizante proposto pela psiquiatria organicista alemã,
nos meios psiquiátricos brasileiros, vejam-se os trabalhos de COSTA (1989), de AGUIAR (1979)
e de PORTOCARRERO (1980). Sobre as principais tendências teóricas da psiquiatria brasileira
entre fins do século XIX e princípio do XX, vejam-se os trabalhos de MACHADO et al. (1978),
CUNHA (1986), RESENDE (1987) e de SCHWARCZ (1993).
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dade”. Segundo Ruth Harris, um dos pontos da divergência era o de que, ao
contrário dos italianos, os especialistas franceses não estabeleciam relação
direta entre estigmas físicos e morais, já que um indivíduo aparentemente
normal e saudável poderia “sofrer de distúrbios morais e intelectuais laten-
tes”, somente identificáveis por meio de uma “longa investigação clínica”.
Desse modo, privilegiando os sintomas mais invisíveis das anomalias men-
tais, a posição assumida pelos franceses fortalecia a autoridade dos especi-
alistas, únicos capazes de identificar e interpretar estigmas que, embora
existentes, passariam despercebidos aos olhares comuns. Entretanto, mes-
mo assimilando tal perspectiva, os médicos franceses estavam muito longe
de desprezar os estigmas físicos como indícios automáticos da degenera-
ção, entre os quais destacavam, por exemplo, pés tortos, polidactilia, má
formação craniana, lábios leporinos, gagueira, falta de coordenação motora,
hermafrodismo, desenvolvimento excessivo dos seios nos homens (Harris,
1993).

No entanto, é preciso considerar que Lombroso e seus seguidores, le-
vando às últimas conseqüências o “delírio positivista”, sofisticariam de tal
maneira os métodos e técnicas de identificação e análise dos traços físicos
da degeneração que estes acabariam por se tornar acessíveis aos saberes
especializados. Herdeiras de diversas tradições situadas nas complexas e
difusas tensões e interseções entre saberes populares e científicos,123 as
concepções lombrosianas teriam ressonância entre seus mais obstinados
opositores e, infelizmente, sobreviveriam, de uma forma ou de outra, não
apenas às críticas coevas, mas à própria morte de seu mentor. Cabe lem-
brar que, conforme observou o advogado de Barbara de Jesus, Dr. Noredino
Silva, os peritos que a examinaram em 1916 – entre os quais o próprio
Juliano Moreira –, impregnados pelas concepções de Cesare Lombroso,
insistiam em identificar estigmas físicos de degeneração na observada.
Barbara de Jesus não constituía exceção quanto a isso. Em quase todos os
exames clínicos e médico-legais aos quais os protagonistas das histórias
narradas no capítulo anterior foram submetidos, os estigmas físicos, consi-
derados essenciais ou apenas complementares como sintomas de degene-

123 É interessante lembrar que, conforme observou Pierre Darmon, alguns provérbios populares
– tais como “Pouca barba e nenhuma cor, não há nada pior sob o céu”, “Homem sem barba
e mulher barbuda, saúde-os de longe” – expressavam idéias em torno de certos estigmas
físicos bastante próximas das utilizadas por Cesare Lombroso na construção de sua “antolo-
gia da fealdade” (DARMON, 1991:48).
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ração, não deixariam de ser objeto de atenta observação por parte dos mé-
dicos. A mesma tendência pode ser facilmente identificada nas orientações
teóricas e metodológicas que, segundo alguns especialistas, deveriam nortear
a elaboração de observações clínicas e relatórios periciais considerados pre-
cisos e consistentes.

Para o Dr. Franco da Rocha, por exemplo, a classificação de um indiví-
duo como degenerado só poderia ser feita considerando-se o conjunto de
estigmas físicos e psíquicos, e que os segundos, diretamente associados a
uma “constituição defeituosa”, seriam os mais importantes (Rocha, 1904:41-
42). No entanto, lembrando-se que a ausência de estigmas físicos não impli-
caria necessariamente ausência de degeneração – e vice-versa –, o referi-
do psiquiatra não deixaria de mencionar os mais comuns, entre os quais
incluía, por exemplo, deformidades cranianas, estrabismo, dentes e orelhas
defeituosos, deformações ósseas, feminismo, membro viril excessivamente
grande ou pequeno, cegueira, gaguez, surdo-mudez. Para se ter idéia de até
onde poderiam chegar os delírios obsessivos desses psiquiatras, basta men-
cionar que a própria “fealdade” poderia ser considerada como estigma físi-
co da degeneração.

Quando em obediência a uma idéia pouco louvável, a de conservar a fortuna
da família, por exemplo, se casam parentes próximos..., o menor mal que daí
resulta, e que temos visto, é a fealdade física, aparecendo, em certos casos, uma
regressão simiana característica e grotesca.

Essa fealdade já constitui estigma físico... (Rocha,  1904:38)

A crença de que as características mais subjetivas do indivíduo expres-
savam-se, de alguma forma, no seu aspecto físico, continuaria impregnando
o pensamento científico no decorrer das primeiras décadas do século XX.
Segundo as teorias desenvolvidas pelo biólogo alemão Kretschmer –
divulgadas no livro intitulado Körperbau und Charakter, publicado em 1921
–, sobre as quais o Dr. M. de Campos fundamentaria algumas das idéias
desenvolvidas na tese apresentada à FMRJ, em 1928, seria possível,

... com base em sua constituição geral, classificar os indivíduos em categori-
as que se definem não apenas em função de certo número de caracteres
antropométricos, antoposcópicos (pilosidade, cor da pele), e fisiológicos (funções
digestiva, respiratória, muscular, cerebral), mas também de uma soma de parti-
cularidades psicológicas e psicopatológicas. Assim, torna-se possível dividir o
gênero humano em três grandes tipos...: os tipos atléticos, leptossômico e pícnico.
(Darmon, 1991:270-271)
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Em suas pesquisas, Kretschmer procurou estabelecer uma correspon-
dência entre a psicose maníaco-depressiva, a loucura esquizofrênica e os
diferentes tipos de estrutura corporal, constatando “evidentes afinidades bi-
ológicas” entre, de um lado, a disposição psíquica maníaco-depressiva e o
tipo corporal pícnico e, de outro, entre a disposição psíquica esquizofrênica
e os tipos corporais atlético e astênico.

A afirmação de Franco da Rocha, citada anteriormente, remete ao se-
gundo aspecto que teria marcado profundamente o saber psiquiátrico pro-
duzido e/ou difundido desde o surgimento e a consolidação da psiquiatria
como especialidade autônoma. Os primeiros médicos brasileiros que se de-
dicaram ao estudo dos fenômenos mentais já apontavam a hereditariedade
como uma causa importante da alienação mental. Entretanto, a predisposi-
ção hereditária tenderia a ser cada vez mais enfatizada a partir de fins dos
anos 50 do século XIX, com a disseminação da teoria da degenerescência
de Morel. Impregnados por tal concepção, os especialistas em medicina
legal e em psiquiatria tornar-se-iam cada vez mais obcecados pela genealogia
de seus pacientes, buscando estabelecer uma relação entre a hereditarieda-
de e os desvios mentais detectados.

Como foi visto, F. era portador de “grave e pesada tara psicopática
hereditária”, identificada com base em pesquisa extremamente minuciosa
de sua história familiar realizada pelos Drs. Nina Rodrigues e Pacífico Pe-
reira. Mesmo não tendo tido acesso a informações mais precisas acerca
dos ascendentes do Comendador Carvalho, os Drs. Lourenço da Cunha e
Humberto Gottuzzo não deixariam de registrar as “anomalias” que teriam
atingindo a maior parte de seus descendentes. Apesar da falta de dados
sobre a história familiar de X., os peritos responsáveis pelo seu exame de
sanidade mental acabariam descobrindo que ele possuía dois primos “dese-
quilibrados de espírito”. As fichas de internação de Lima Barreto em suas
duas passagens pelo Hospício Nacional de Alienados registrariam que a
mãe morrera tuberculosa e que o pai era alcoolista e sofria de moléstia
mental. Os Drs. Jacyntho de Barros e Miguel Salles, responsáveis pela
perícia médico-legal de Maria Tourinho, dariam especial importância ao fato
de seu pai ter sido um “alcoolista inveterado”. Por fim, os “comemorativos
da família” de João Pereira Barreto, minuciosamente levantados pelos Drs.
Faustino Esposel e Ernani Lopes, revelariam que alguns de seus parentes
apresentavam sinais de “anormalidade”.
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Embora algumas vezes os especialistas assumissem posições contradi-
tórias e ambíguas em relação a essa questão, a preocupação em levantar
informações sobre os parentes – próximos e distantes – dos indivíduos sus-
peitos de alienação mental estaria sempre presente. Segundo o Dr. Franco
da Rocha, não era necessário existir “... carga hereditária para haver dege-
neração, assim como nem sempre o defeito nevropático nos antecedentes
de família traz forçosamente degeneração” (Rocha, 1904:41). Tal perspec-
tiva aproxima-se da posição assumida pelos especialistas franceses que,
enfatizando o meio na compreensão dos processos patológicos, não estabe-
leciam relação direta entre degeneração e hereditariedade (Harris, 1993).
Entre a sorte de uns e o azar de outros, os limites entre a “normalidade” e a
“anormalidade” tornavam-se cada vez mais amplos e difusos, enquanto o
saber especializado do alienista tornava-se cada vez mais indispensável para
identificar os focos disseminadores da degeneração, já que a reprodução do
“mal” não obedecia a regras direta e facilmente apreensíveis.

É preciso considerar, no entanto, que assumir tal concepção não signi-
ficava conferir à hereditariedade uma importância menor na etiologia das
doenças mentais. O próprio Franco da Rocha dedicaria significativo espaço
de suas considerações acerca da etiologia geral da loucura à hereditarieda-
de. Refutando as “doutrinas biológicas que tentam explicar a hereditarieda-
de”, afirmaria, contudo, ser indubitável que “uma moléstia dos pais transmi-
te-se, em grande número de casos, aos filhos, quer sob a mesma forma,
quer sob forma de aparência diversa, mas conservando, na maioria destes
casos, um parentesco notável pelo elemento anatômico alterado ou pelo
processo mórbido” (Rocha, 1904:34). Assim, ingressando cientificamente
no universo da herança das moléstias mentais, os médicos transformavam a
genealogia em importante instrumento para a construção de diagnósticos
mais consistentes. Segundo Franco da Rocha, via de regra, “a simples mo-
léstia nervosa, não cerebral” tendia a se transformar nos descendentes em
“moléstias mais graves”. Mesmo considerando-se a “tendência da natureza
a voltar ao tipo normal” – bastando, para tanto, que entrasse “em jogo um
elemento bom, sem tara” –, se o amor ou a conveniência de fortuna unis-
sem duas pessoas portadoras de taras hereditárias, o resultado seria, certa-
mente, desastroso e assustador.

Um dos exemplos mais impressionantes com relação a isso é a árvore
genealógica de F., meticulosamente reconstituída por Nina Rodrigues e Pací-
fico Pereira. Além de serem parentes próximos, seus pais possuíam grande
diferença de idade – o marido tinha 20 anos a mais que a esposa. A este
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quadro juntava-se um aspecto considerado ainda mais sério: o pai de F.
tinha sido acometido por “uma grave infecção sifilítica”. De um consórcio
realizado em condições tão “deploráveis” só poderia resultar, segundo avalia-
ção dos especialistas, uma prole completamente devastada pela degeneração:

O mais velho dos filhos é o paciente agora examinado.

O 2o, de nome Manoel, era degenerado inferior, quase idiota.

O 3o, uma filha viva, normal.

O 4o, de nome Francisco, tornou-se alcoolista inveterado e
morreu em conseqüência dos seus excessos.

O 5o, João, morto, idiota.

O 6o, de nome Leopoldo, desequilibrado, morreu tuberculoso.

O 7o, Izaias, normal, morto, supõe-se, tuberculoso.

O 8o, vivo, fraco de espírito, eczematoso, polisárcico.

O 9o, uma filha, viva, normal.124

Além disso, dos filhos ilegítimos do pai de F. com diferentes mulheres, um
“de nome José Angelo enlouqueceu e esteve internado em São Paulo; outra,
de nome Luiza, também louca, morreu de queimaduras, tendo ateado fogo às
vestes; uma outra, enfim, era grandemente degenerada, idiota, dizem”
(Rodrigues, 1904:44). Por fim, uma das irmãs de F. tinha uma filha alienada.

Exemplos como esses reforçariam, de modo significativo, uma antiga
reivindicação dos médicos quanto a assegurar-lhes o direito de intervir nas
relações de casamento para evitar a proliferação das “anomalias” físicas e
mentais, cada vez mais intimamente associadas entre si.125 As vantagens do
aconselhamento médico na escolha do casamento eram há muito propaladas.
Em sua tese sobre o histerismo, apresentada à FMRJ em 1857, o Dr. Cordeiro,
por exemplo, condenava o consórcio matrimonial entre parentes próximos e

124 RODRIGUES, N. ‘Um caso de loucura lúcida – as providências legais reclamadas pelos aliena-
dos deste gênero no direito brasileiro’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro, fev. 1904, nos 5 ao 7,
p.44.

125 Deve-se lembrar que, por exemplo, o cego, o surdo-mudo e o louco pertenciam, segundo as
concepções psiquiátricas da época, ao universo comum das degenerescências, sendo, assim,
muitas vezes associados e, até mesmo, identificados. Quanto a isso, vale mencionar o exemplo
de Flock Cecílio, 25 anos, branco, brasileiro, solteiro, trabalhador braçal. Acusado de tenta-
tiva de assassinato e de agressões físicas e “absolvido pela justiça por ser surdo, mudo e louco”,
foi internado três vezes no HNA (em novembro de 1918, em janeiro e em abril de 1921) com
diagnóstico de “degeneração mental – surdo-mudo-alcoolismo”. Em março de 1923 acabou
transferido para o Manicômio Judiciário (cf. Fichas de observações dos pacientes internados
no Manicômio Judiciário, Livro 2, 1921).
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recomendava, entre outras coisas, que o esposo gozasse de “boa saúde” e
tivesse um “temperamento sangüíneo linfático”, além de ser moderado no
prazer, discreto e paciente, possuir uma “vida diligente” e ser capaz de pro-
porcionar à sua família “boa nutrição” e “sã habitação” (Cordeiro, 1857).

A ingerência médica em assuntos nupciais não se limitaria apenas à
escolha de parceiros, mas se estenderia também ao debate em torno das
condições que justificariam o divórcio. A discussão de um projeto de lei
sobre o divórcio apresentado na Câmara dos Deputados, em 1893, levaria
um dos parlamentares a consultar a Academia de Medicina acerca do se-
guinte ponto, dentre outros: “A esterilidade, a alienação mental, a sífilis e o
alcoolismo justificam o divórcio e em que condições?”.126 Reconhecendo a
gravidade e a importância da questão, afeta não apenas aos “cuidados da
ciência médica”, mas também “a múltiplos interesses da vida civil”, a Aca-
demia nomearia uma comissão – composta pelos Drs. Francisco de Castro,
Teixeira Brandão e Costa Ferraz – para estudá-la profundamente. Mesmo
não se tendo chegado a um resultado concreto,127 a solicitação de um pare-
cer da Academia de Medicina sobre a questão já indicaria, a meu ver, algu-
mas conquistas dos médicos quanto à legitimidade de sua intervenção na
esfera das relações matrimoniais.

Em 1911, o Dr. Justino Alves Pereira Júnior defendia, em uma tese apre-
sentada à FMRJ, que as moléstias mentais constituíam um motivo forte e
legítimo para a anulação do casamento, desde que, conforme afirmava o pro-
fessor Souza Lima, fossem diagnosticadas como “incuráveis e transmissíveis
por contágio ou herança” (Pereira Júnior, 1911:42). Baseado nas concepções
de especialistas estrangeiros e nacionais – entre os quais, Foderé, Kraft-Ebing,
G. Ziino, Veiga, Souza Lima, Afrânio Peixoto –, o médico justificava a anula-
ção argumentando que um indivíduo afetado de enfermidade mental não
disporia daquela “sensata independência de vontade da qual deriva o pleno
consentimento do contraente”, condição sine qua non, segundo médicos,
juristas e legisladores para a validade do casamento. A defesa da anulação
e da proibição de casamentos em razão da alienação mental teria, contudo,
como alvo prioritário, a necessidade de “saneamento do matrimônio”.
126 DIOGO, A. C. ‘Relatório do 1o secretário da Academia Nacional de Medicina, apresentado na

sessão magna aniversária realizada em 30 de junho de 1894’. Anais da Academia de Medicina.
Rio de Janeiro, T. LIX, p.295.

127 A comissão não teria chegado a se constituir, em virtude das recusas de dois médicos indicados.
Vale lembrar que na memória apresentada pelo Dr. José Luiz da Costa à AIM, em 1861, o autor
defende a legitimidade da anulação do seu próprio casamento, realizado quando esteve acome-
tido de uma enfermidade mental (cf. COSTA, J. L. da, op. cit., 497 e segs.).
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O artigo 20 da lei do casamento civil assegurava aos pais, tutores ou
curadores de menores e interditos, o direito de “exigir do noivo ou da noiva
de seu filho, pupilo ou curatelado, antes de consentir no casamento, certidão
de vacina e exame médico...”.128 Contudo, segundo o Dr. Pereira Júnior,
raramente tal procedimento era colocado em prática por não desfrutar de
muita credibilidade, já que a seriedade do atestado dependia exclusivamente
do critério e da moralidade profissional do médico. Com esse intuito, o autor
propunha a criação de um conselho de revisão, encarregado de conferir o
certificado de sanidade, indispensável à realização do enlace matrimonial,
nos moldes do que, de acordo com ele, existia nos Estados Unidos. Quanto
às acusações de que esse tipo de intervenção médica representaria um
atentado à liberdade individual, além de infringir o segredo médico, o Dr.
Pereira Júnior argumentava que, conforme sublinhou Bourgeois numa co-
municação feita em 1880 à Sociedade de Medicina Pública de Paris,

Em todo o casamento que se contrai a sociedade deve salvaguardar o interes-
se da família que vai nascer; e se a lei exige para a sanção do casamento o
consentimento dos pais ela deve também assumir o direito de exigir a adesão da
sociedade representada por um médico para dizer sobre a aptidão física. (...)
Estabelecei uma lei que vede o casamento aos tísicos, e aos epilépticos, do mesmo
modo que legislais em relação aos alienados, opondo-se ao seu casamento e cada
um conservará sua livre liberdade de ação fora dos casos previstos e definidos.
(Pereira Júnior, 1911:44-45)

Muitos psiquiatras brasileiros pensavam da mesma forma, chegando a
assumir, muitas vezes, posições bastante radicais nesse sentido. Conceben-
do a hereditariedade (congênita ou adquirida) como o principal fator de ali-
enação mental, o Dr. Henrique Roxo, por exemplo, defenderia não apenas a
proibição dos casamentos consangüíneos, mas também o impedimento da
procriação dos degenerados (Roxo, 1905:35; Codeceira, 1909; Paz, 1910).

A idéia de “sanear” o casamento encontra-se estreitamente vinculada às
concepções desenvolvidas pelo fisiologista inglês Sir Francis Galton desde o
início dos anos 60 do século XIX, quando, profundamente imbuído das noções
darwinistas, produziria vários estudos sobre a hereditariedade. Considerado
pai fundador das teorias eugênicas, Galton publicaria, em 1889, uma obra

128 Segundo CARRARA (1994:34), a atribuição de um caráter obrigatório a essa medida era objeto
de muitas controvérsias, encontrando grande resistência entre os próprios médicos. Em
1902, o sifilógrafo da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, Werneck Machado, “condenava o
exame pré-nupcial obrigatório, por considerá-lo um atentado ao segredo médico do sigilo
profissional”. Entretanto, 11 anos depois, o referido médico, cedendo aos argumentos de
Souza Lima, reconsiderava a questão posicionando-se favoravelmente à obrigatoriedade do
exame pré-nupcial.
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sobre a hereditariedade natural, na qual, referindo-se pela primeira vez à
eugenia, definia-a como a “... ciência do melhoramento do patrimônio heredi-
tário que, de modo algum, se limita a uniões judiciosas, mas que, no que diz
respeito ao homem, se preocupa em dar, em certa medida, às linhagens mais
adaptadas ou mais bem dotadas, mais oportunidades em relação àquelas que
o são menos” (apud Darmon, 1991:195). Tais perspectivas teriam grande
receptividade no âmbito da medicina social, cujos objetivos convergiam de
modo profundamente significativo com as finalidades da eugenia. No Brasil, o
médico paulista Renato Kehl fundaria, em 1917, a Sociedade Eugênica de
São Paulo, primeira do gênero na América do Sul, cujos princípios e objetivos
seriam divulgados por intermédio de uma série de discursos e artigos publica-
dos em jornais diários, tais como O Estado de São Paulo, Jornal do
Commercio, Diário Popular, Revista do Brasil e O Jornal.129 A fundação
dessa instituição marcaria uma espécie de coroamento da disseminação cres-
cente das idéias de Sir Francis Galton nos meios médicos brasileiros.

Dessa forma, ultrapassando os limites do mundo acadêmico e científi-
co, as questões eugênicas adquiriam um espaço relativamente significativo
na imprensa e em instituições leigas – tais como a Associação Cristã de
Moços de São Paulo, onde o Dr. Kehl faria uma conferência sobre a eugenia
e o progresso futuro da humanidade. Em 1918, por exemplo, o Jornal do
Commercio divulgaria um resumo do artigo de Waldemar Kaempfert sobre
a eugenética, originariamente publicado no Chamber’s Journal. Nesse ar-
tigo, o autor definia alguns pontos essenciais da teoria fundada por Galton,
argumentando que a luta contra a difusão das “taras físico-psíquicas” devia
ser guiada pelo biólogo e não pelo sociólogo, citando, ao final, a “previsão
funesta” contida num relatório do Instituto de Ohio para deficientes: “‘Se não
se adotarem medidas preventivas contra o contínuo aumento das classes ata-
cadas de taras físico-psíquicas, são possíveis e até prováveis uma lenta de-
cadência da raça e a gradual desintegração das atuais formas sociais e
políticas’”.130 Desse modo, ao médico consciente de sua missão eugênica
129 Em 1920, esses textos seriam reunidos e publicados pela Livraria Francisco Alves, sob o

título: Eugenia e Medicina Social (problemas da vida). Entre os médicos que faziam parte da
diretoria da Sociedade Eugênica de São Paulo, fundada por Renato Kehl em 1917, figuravam,
por exemplo, os Drs. A. J. de Souza Lima e Franco da Rocha (cf. ‘Sociedade Eugênica de São
Paulo’. Revista Syniátrica. Rio de Janeiro, 1918, no 2, p.23).

130 ‘A Eugenética’. Revista Syniátrica. Rio de Janeiro, 1918, no 2, p.23. Originalmente publicado
no Jornal do Commercio, o resumo foi também reproduzido na Revista Syniátrica. Segundo
Waldemar Kaempfert, as pesquisas estatísticas então recentes haviam demonstrado “que os
deficientes, os delinqüentes, os vagabundos e os mendigos se reproduzem com muito maior
rapidez do que os indivíduos de constituição fisio-psíquica normal” (p.22).
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caberia não apenas o papel de representante dos direitos do conjunto da
sociedade, mas também o de guardião do status quo sobre o qual ela se
assentava.

Vista como a “ciência do aperfeiçoamento moral e físico da espécie
humana”, os objetivos da eugenia orientar-se-iam, segundo Kehl (1920:V),
no sentido de estudar “os meios pelos quais se evita o abastardamento das
raças, determinando as vias pelas quais se perpetua a geração de indivíduos
sãos, robustos e belos...”. Tais objetivos seriam viabilizados mediante três
principais eixos de atuação. Em primeiro lugar, caberia promover condições
favoráveis às “procriações sãs”, por meio da educação eugênica. O segun-
do ponto fundamental seria o de evitar a reprodução dos “homens de mal” –
em oposição aos “homens de bem” ou “normais” –, ou seja, dos degenera-
dos – loucos, vagabundos, criminosos etc. –, já que os “defeitos morais,
físicos e psíquicos” podiam ser transmitidos hereditariamente. Para essa
finalidade, duas estratégias básicas deveriam ser empregadas: o controle
médico dos casamentos, por intermédio da obrigatoriedade do exame de
sanidade pré-nupcial e a esterilização da “multidão de aberrados da nature-
za que, com suas desarmonias físicas e mentais, sobrecarregam a parte
sadia e trabalhadora da humanidade”.131 Propunha-se, em resumo, que,
aplicada de modo restritivo e, portanto, “sensato”, a teoria malthusiana fos-
se imposta exclusivamente aos doentes, aos imbecis, aos incapazes, aos
amorais e aos criminosos. Assim, restringindo a “natalidade prejudicial”, a
doutrina de Malthus resolveria “o problema da miséria”, vivificaria a “raça”
e organizaria “a sociedade, fazendo-a composta de trabalhadores e despro-
vida de parasitas” (Kehl, 1921:44-45). O terceiro eixo de atuação deveria
compreender, ainda segundo Kehl, um conjunto de medidas higiênicas que,
formuladas pelos médicos e viabilizadas por meio das leis, pelos governantes,
combatessem os fatores disgenéticos, entre os quais algumas doenças –
especialmente a sífilis, a tuberculose e o alcoolismo.

O segundo alvo apontado merece análise mais detida. Extremamente
próximo das concepções defendidas por Souza Lima – ratificadas, como se
viu, pelo Dr. Pereira Júnior no começo da década de 10 do século XX, em
sua tese sobre enfermidade mental e casamento –, Kehl defenderia a regu-
lamentação eugênica do casamento, insistindo na manutenção da “propa-
ganda em favor da inspeção médica pré-nupcial” e propondo que fossem

131 KEHL, R. ‘A esterilização sob o ponto de vista eugênico’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro,
26/03/1921, v. I, no 13, p.155.
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incluídas entre as disposições do art. no 219 do Código Civil a exigência do
exame médico pré-nupcial e a proibição para o casamento de todo indivíduo
inapto para a boa reprodução.132 Pretendia-se, assim, assegurar, legal e efe-
tivamente ao médico, o papel de representante dos direitos da sociedade,
conforme ambicionava Bourgeois em 1880. Mas as intenções de controle
dos médicos iriam muito além.

A defesa da esterilização dos degenerados teria grande repercussão
nos meios médicos ocidentais a partir de fins do século XIX e princípio do
XX. Embora as idéias mais radicais do médico francês Dr. Mazier, que,
levando às últimas conseqüências as teorias de Morel e Lombroso, chegaria
a propor a supressão “de uma só vez” dos “degenerados inúteis”,133 não
tivessem encontrado eco entre os médicos, a esterilização seria amplamen-
te aceita, na medida em que era vista como “recurso providencial” para
assegurar a “regeneração” da humanidade. As concepções defendidas pelo
Dr. Robert R. Rentoul em sua obra intitulada Culture de la Race ou Suicide
de la Race, publicada em Londres em 1903, seriam difundidas em países
como a Suíça, a Bélgica e os Estados Unidos, favorecendo, em alguns casos,
a implantação de medidas práticas de esterilização de loucos, criminosos e

132 Cf. Idem. ‘A regulamentação eugênica do casamento’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro, 16/10/1920,
no 42, p.689-691. Em um artigo sobre a consangüinidade em face da eugenia, Kehl protesta
contra as reivindicações conduzidas pelo Cardeal Arcoverde a fim de revogar a lei que impedia
os casamentos consangüíneos entre tio e sobrinha e/ou sobrinho e tia (KEHL, 1920:223-235).
Faz-se necessário lembrar que o governo republicano acabaria por aprovar uma lei que proibia
os casamentos consangüíneos na qual a consangüinidade incluía não apenas os ascendentes e
descendentes mais próximos – bem como irmãos e irmãs –, mas também primos e primas, tias,
tios, sobrinhos e sobrinhas (cf. Art. 7o, decreto no 181, de 24/01/1890). As idéias defendidas
pelo Cardeal Arcoverde tinham certo respaldo nos meios psiquiátricos, pois, segundo o Dr. José
Jacome D’Oliveira, a “crendice popular” de que o casamento entre parentes próximos provoca
degenerações não era correta. Os casamentos consangüíneos só provocariam deformidades caso
as famílias já tivessem problemas, mas, se, ao contrário, fossem sadias, tais relações atuariam
para atenuar o “coeficiente degenerativo” (D’OLIVEIRA, 1911:8). As idéias defendidas por Pearson,
diretor do Instituto Eugênico Galton de Londres, acerca do valor eugênico dos filhos médios,
‘mais perfeitos geneticamente’ do que os primogênitos e do que os últimos filhos da prole,
constituem um bom exemplo para ilustrar até onde chegariam os delírios da eugenética (cf. ‘O
valor eugênico dos filhos médios’. Revista Syniátrica. Rio de Janeiro, 1922, nos 7 e 8, p.61-62).

133 Tais idéias encontram-se expressas em sua tese sobre as principais causas da degenerescência
humana que, concluída em 1895, teve sua apresentação vetada na Faculdade de Paris (DARMON,
1991:200). É necessário recordar que Cesare Lombroso fora “partidário fanático” da pena de
morte como meio eficaz para suprimir os criminosos natos, chegando mesmo a idealizar “a
instalação de câmaras de gás onde os condenados seriam asfixiados em meio a alucinações
‘agradáveis’ causadas por emanações de éter ou de clorofórmio” (DARMON, 1991:186).
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anormais.134 A amplitude dos alvos estabelecidos por Rentoul é impressio-
nante: “criminosos, delinqüentes de toda sorte, loucos (ainda que curados),
portadores de doenças venéreas, leprosos, tuberculosos, ‘neuróticos’, ‘fra-
cos de espírito’, epilépticos, imbecis, idiotas, e até mesmo ... cancerosos,
cardíacos, doentes portadores de afecções pulmonares e renais, ‘excêntri-
cos’, ‘nômades’ e vagabundos” (Darmon, 1991:203).135

No Brasil, o Dr. Kehl, entre outros, mostrar-se-ia um fervoroso adepto
de tais concepções, sustentando a necessidade de se extinguir os “homens
de mal”, por meio de práticas de esterilização compulsórias e permanentes
dos degenerados que deveriam ser aplicadas em vasta escala, atingindo, até
mesmo, os “indivíduos superficialmente normais” (Kehl, 1921:156).136 En-
tretanto, o problema da eugenização da espécie só seria resolvido, com su-
cesso, mediante a associação entre as medidas de esterilização dos degene-
rados e a prática dos demais preceitos da eugenia. Vale registrar que, parti-
dário da tese de que nos degenerados a capacidade de reprodução tenderia
a se extinguir, já que a própria natureza encarregar-se-ia de “cercear o mal,
impedindo aos monstros o poder de se propagar”, Franco da Rocha consi-
dera dispensáveis as medidas de esterilização de certos degenerados inferi-
ores e criminosos adotadas nos Estados Unidos (Rocha, 1904:31).

Antes de examinar a penetração das propostas eugênicas nos domínios
da psiquiatria brasileira do começo dos anos 20 do século XX, é preciso con-
siderar os fundamentos racistas sobre os quais tais propostas se encontravam
assentadas. Mobilizada em torno das questões suscitadas pelos projetos de

134 Segundo DARMON (1991:203-204), entre 1907 e 1925, um total de 23 estados norte-
americanos adotaram leis de esterilização de loucos e criminosos. Em 1928, na Suíça e no
Canadá seriam aprovadas leis decretando a esterilização dos anormais. Somente no estado
norte-americano da Virgínia, 7.500 indivíduos diagnosticados como “imbecis” e “anti-sociais” –
entre os quais incluíam-se “mães solteiras, prostitutas, pequenos delinqüentes e crianças com
problemas de disciplina” – foram esterilizados entre 1924 e 1972 (CORRÊA, 1982:56).

135 Segundo o autor, “ao lermos Rentoul, nos indagamos se esse médico não sonhava em suprimir
a humanidade inteira para poupar-lhe as vicissitudes da degenerescência” (DARMON, 1991:203).

136 Em artigo publicado no Brazil-Médico em setembro de 1912, defende-se a esterilização dos
deficientes e degenerados: “Por que consentir na perpetuação hereditária da imbecilidade, da
loucura moral, da paranóia, da epilepsia, do cretinismo, da delinqüência profissional? Os norte-
americanos, com a sã audácia de espírito e de ação que lhes é peculiar, já resolveram o problema,
pelo melhor método: esterilizam os deficientes e degenerados, sem tirar-lhes, entretanto, a capa-
cidade para o prazer sexual...” (A.M.A., ‘A esterilização dos deficientes e dos degenerados’. Brazil-
Médico. Rio de Janeiro, 08/09/1912, no 34, p.358). Conforme observou Mariza Corrêa, no Brasil,
“a esterilização nunca foi legalizada, mas as mesmas idéias tiveram outros efeitos que, apesar de
não serem tão retumbantes, me parecem igualmente terríveis” (CORRÊA, 1982:56).
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construção de uma nação “civilizada” e “moderna”, parte expressiva da
intelectualidade brasileira de fins do século XIX veria na “teoria do bran-
queamento” uma solução para as especificidades raciais do País.137 Entre
os seus mais entusiastas propugnadores figurava Sílvio Romero que, afir-
mando como pressupostos básicos a existência de diferenças étnicas inatas
e a lei da concorrência vital e do predomínio do mais apto, acreditava na
vitória do “elemento branco”, considerado “superior”, na “luta entre raças”,
prevendo “o total branqueamento da população brasileira em três ou quatro
séculos”  (Ventura, 1991:51).138

Partindo da crença de que a inferioridade do negro estava cientifica-
mente comprovada, Nina Rodrigues afirmava, ao contrário de Sílvio Romero,
que a mestiçagem era o principal fator de disseminação da degenerescência.
Segundo o legista baiano, a influência do negro “há de constituir sempre um
dos fatores da nossa inferioridade como povo”.139 Mas o confronto entre as
duas perspectivas, divididas entre o otimismo e o pessimismo em relação ao

137 Embora tributária de alguns dos argumentos formulados pelas teorias racistas que surgem e
se disseminam no mundo ocidental durante o século XIX – entre as quais a da escola
etnológico-biológica norte-americana, a da escola histórica de Gobineau e a do darwinismo
social –, a “teoria do branqueamento” teria sido, segundo Thomas Skidmore, formulada e
difundida por parte da elite brasileira de fins do século XIX e início do XX como solução
peculiar para a questão racial (SKIDMORE, 1976). Sobre o assunto vejam-se também, por
exemplo, os trabalhos de VENTURA (1991), de SCHWARCZ (1993) e a coletânea organizada
por Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura Santos (MAIO & SANTOS, 1996).

138 Tal perspectiva seria assumida por Sílvio Romero na sua História da Literatura Brasileira,
publicada em 1888. Caracterizado por assumir sempre posturas profundamente polêmicas e
contraditórias – as quais justificava como efeito natural da própria evolução das idéias no
tempo e no espaço – Sílvio Romero mudaria de opinião, afirmando alguns anos mais tarde
que a absorção dos índios e dos negros levaria de seis a oito séculos e que os mestiços jamais
desapareceriam (SKIDMORE, 1976; VENTURA, 1991). A idéia de que as “sub-raças” (o índio e o
negro) tenderiam a desaparecer, diluídas nas sucessivas misturas com o “sangue branco”, seria
defendida pelo psiquiatra Afrânio Peixoto no romance A Esfinge (PEIXOTO, 1911).

139 RODRIGUES, N. Os Africanos no Brasil (apud SKIDMORE, 1976:77). Em As Raças Humanas e a
Responsabilidade Penal no Brasil, publicado pela primeira vez em 1894, Nina Rodrigues equipara
o negro, o índio e o mestiço ao louco e à criança, propondo, assim, que fossem reconhecidos
legalmente como irresponsáveis – ou apenas parcialmente responsáveis – em termos penais. Para
o famoso legista, a mestiçagem entre raças dessemelhantes produziria “um tipo mental sem valor,
que não serve nem para o modo de viver da raça superior, nem para o da raça inferior, que não
presta, enfim, para gênero algum de vida” (RODRIGUES, N. As Raças Humanas e a Responsabilidade
Penal no Brasil, 1894 apud HERMANN, 1990:35-36). Vale notar, contudo, que a posição de Nina
Rodrigues em relação ao mestiço assumiria, algumas vezes, contornos bastante ambíguos e
contraditórios. Conforme observou Hermann, próximo das concepções defendidas por Nina
Rodrigues, Euclides da Cunha definiria o sertanejo, em Os Sertões, como uma “subcategoria
étnica”, fisicamente resistente, mas moralmente fraca e cerebralmente degenerada.
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futuro da nação brasileira, era travado no campo delimitado pela crença
comum na inferioridade biológica e cultural dos negros e dos índios.140 As-
sumindo posição otimista no que diz respeito à questão racial, alguns psiqui-
atras brasileiros apostavam na possibilidade de “evolução biológica” das
“raças inferiores”, que, mediante a ação do meio “civilizado” e da educa-
ção, poderiam atingir o mesmo nível de desenvolvimento intelectual da raça
branca: em vez do branqueamento da pele preconizava-se o branqueamen-
to do cérebro. Vale a pena citar as considerações feitas em 1904, pelo Dr.
Henrique Roxo, sobre o assunto:

Não é a constituição física do preto, a sua cor escura que lhe marcam o ferrete
da inferioridade. É a evolução que se não deu. Ficaram retardatários. Ao passo
que os brancos iam transmitindo pela herança um cérebro em que as dobras de
passagem mais se aprimoravam, em que os neurônios tinham sua atividade mais
apurada, os negros que indolentemente se furtaram à emigração, em que a con-
corrência psíquica era nula, legavam a seus descendentes um cérebro pouco
afeito ao trabalho, um órgão que de grandes esforços não era capaz.141

Enfatizando a poderosa força da ação do meio no “aprimoramento das
raças”, o psiquiatra conclui:

Suponhamos... que um negro com esta má tara hereditária se transportasse
para um centro adiantado e com a sua congênere viesse a ter descendência.
Imaginemos... que esta fosse pouco a pouco progredindo e que de pai a filho se
fosse legando cada vez mais um cérebro exercitado, ativo. Dentro de um certo
número de descendentes chegaria, finalmente, um com o cérebro tão evoluído
quanto o de um branco. Seria tão inteligente quanto este. (BM, 15/05/1904:190)

Sem romper completamente com o pressuposto biológico da hierarquia
das raças, tal perspectiva afirmava, contudo, o caráter reversível e, portan-
to, remediável das diferenças raciais. Para o Dr. Gustavo Corrêa, por exemplo,
a educação seria um fator capaz de corrigir inúmeras “taras biológicas”:
“Pela educação o indivíduo adquire hábitos, pela herança a espécie os repe-
te” (Corrêa, 1916:22).142

140 Para VENTURA (1991), alguns intelectuais coevos – entre os quais Araripe Júnior, Manoel
Bonfim e Manuel Querino – assumiriam uma visão crítica da teoria das desigualdades raciais.
No mesmo sentido, SCHWARCZ  (1993) menciona, ainda, as posições assumidas por Joaquim
Nabuco e por Alberto Torres.

141 ROXO, H. de B. B. ‘Perturbações mentais nos negros do Brasil’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro,
08/05/1904, no 18, p.182. A próxima citação foi extraída dessa fonte.

142 Para o autor, o fanatismo e a superstição das “gentes sertanejas” deveriam ser combatidos por
meio de um programa de educação nacional orientado com o objetivo de “desenvolver o
cérebro, a inteligência e o psiquismo de nosso povo” (CORRÊA, 1916:214).
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Em uma tese apresentada na Faculdade de Medicina da Universidade
de Hamburgo em 1929, Juliano Moreira afirmaria que as variações psicoló-
gicas manifestadas por indivíduos pertencentes a diferentes grupos raciais
seriam decorrentes, sobretudo, dos diferentes níveis de instrução e educa-
ção, concluindo, segundo Skidmore, que “indivíduos de grupos considerados
inferiores se nascidos e educados numa cidade grande mostravam melhor
perfil psicológico que indivíduos de extradição nórdica em áreas atrasadas
do interior” (Skidmore, 1976:208).143 Se, por um lado, esse tipo de enfoque
rompe com os pressupostos que estabelecem uma associação rígida e
irredutível entre raças inferiores/degeneração/alienação mental, por outro,
favorece, a meu ver, a construção de uma outra associação, talvez muito
mais abrangente: os “desvios” e/ou “insuficiências psíquicas” estariam rela-
cionados às culturas consideradas inferiores. Cabe lembrar, quanto a isso,
que, segundo avaliação de Juliano Moreira, a portuguesa de origem campo-
nesa que pretendia casar-se aos 70 anos com um homem mais jovem mani-
festava “por sua extrema ignorância, uma evidente insuficiência mental”.144

A década de 20 do século XX marcaria a ampliação e o aprofundamento
da influência dos princípios eugênicos no âmbito da psiquiatria brasileira,
que, sem romper com os referenciais organicistas, passaria a caracterizar-
se, cada vez mais, pela presença de perspectivas preventistas. As novas
diretrizes que norteariam o pensamento e a ação dos psiquiatras brasileiros
implicariam redefinições dos meios de controle da doença mental levando,
em última análise, a uma significativa ampliação dos campos de atuação/
intervenção do psiquiatra. Observe-se, por exemplo, as opiniões emitidas
por Antonio Autregésilo e Juliano Moreira no Congresso Nacional de Práti-
cos, realizado em outubro de 1922. Para o primeiro psiquiatra, a
conscientização dos “perigos da hereditariedade mórbida”, a orientação

143 Segundo o autor, a tese de Juliano Moreira foi reproduzida em ‘Juliano Moreira e o problema
do negro e do mestiço no Brasil’, capítulo escrito pela viúva de J. Moreira para Gilberto
Freire, Novos Estudos Afro-Brasileiros. Rio de Janeiro, 1937, p.146-150.

144 ‘Os peritos das varas de órfãos precisam de fiscalização’. A Noite. Rio de Janeiro, 25/02/1916.
Vejam-se a história de Barbara de Jesus, bem como as críticas de seu advogado, Dr. Noregino
da Silva, a Juliano Moreira, no segundo capítulo deste livro. Sobre as questões relacionadas
à dissociação entre raça e cultura nas produções intelectuais e artísticas latino-americanas
desde o início do século XX, veja-se o excelente artigo de MARTÍNEZ-ECHAZÁBAL (1996). Com
relação à perspectiva norteadora do movimento sanitarista disseminado a partir de meados
da década de 10 do século passado, que colocando a doença como o ponto central na
reconstrução da identidade nacional e principal obstáculo à civilização, recusava o
“determinismo racial e climático”, veja-se o artigo de LIMA & HOCHMAN (1996).
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psicossexual, a divulgação dos princípios básicos de higiene e profilaxia
mentais entre os seguidores de seitas religiosas e “o combate aos erros
causadores das doenças nervosas e mentais”, por meio da propaganda cons-
tante junto das escolas e das famílias, contribuiriam de modo significativo
para a prevenção da degenerescência no Brasil. Além dessas medidas, o
Dr. Austregésilo propunha também a luta contra as infecções danosas ao
sistema nervoso, contra as intoxicações – provocadas pelo alcoolismo, o
cocainismo, o morfinismo etc. –, contra as “chagas sociais” – tais como a
miséria, o pauperismo etc. –, evitando-se os cataclismos sociais, as guerras,
enfim, os conflitos responsáveis por desequilíbrios individuais e coletivos.
Em resumo, dever-se-ia: “Construir, nas bases da Eugenia, as fórmulas de
melhoria da espécie humana, em ação constante, onde a educação possa
ter função civilizadora”.145

Enfatizando que, de acordo com os princípios pregados pela medicina
social, o conceito de degeneração deveria ser entendido em seu sentido
mais amplo – abarcando a noção de “inadaptabilidade social” dos indivídu-
os, a fim de que se pudesse também aumentar a extensão e a eficácia da
ação profilática –, Juliano Moreira defenderia a adoção de medidas muito
próximas das propostas por Antonio Austregésilo. Entretanto, o diretor da
Assistência Médico-Legal aos Alienados iria além, defendendo, explicita-
mente, a necessidade de se evitar a “procriação entre gentes taradas”.146 O
trabalho de higiene mental deveria ser iniciado desde a alfabetização e ser
mantido nas oficinas, nas escolas secundárias e superiores, nas casernas,
enfim, em todas as coletividades, garantindo-se, assim, a efetivação da

145 AUSTREGÉSILO, A. ‘A luta contra as degenerações nervosas e mentais’. Brazil-Médico. Rio de
Janeiro, 04/10/1922, v. II, p.225-226.

146 MOREIRA, J. ‘A luta contra as degenerações nervosas e mentais’. Brazil-Médico. Rio de Janeiro,
04/10/1922, v. II, p.225. A próxima citação foi extraída dessa fonte. Acrescente-se que Juliano
Moreira defenderia a adoção de um rigoroso programa de seleção individual de imigrantes, por
meio do qual imperdir-se-ia, “sem distinção de raça ou nacionalidade”, a entrada no Brasil de
estrangeiros que apresentassem qualquer “perturbação mental congênita ou adquirida”. Os que
conseguissem burlar o controle ou que manifestassem “estados psicopáticos” durante os 12
primeiros meses após a entrada, deveriam ser repatriados. Reafirmando a sua crença na relação
entre ignorância e alienação mental, o psiquiatra sugeria, por fim, que: “Nenhum estrangeiro de
mais de dez anos poderá permanecer no país por mais de seis meses se não souber ler e escrever
pelo menos a própria língua. Almejo à saúde mental da nacionalidade brasileira, que elementos
maus não venham de países estranhos concorrer para abaixar-lhe o nível” (idem, ‘Seleção
individual de imigrantes no programa de higiene mental’. Arquivos Brasileiros de Higiene Mental.
Rio de Janeiro, mar. 1925, no 1, p.115, grifos meus).
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... melhor profilaxia contra os fatores de degradação da nossa gente sempre
sem ridículos preconceitos de cores ou castas mesmo porque só assim os que
foram senhores e se compenetrarem de sua superioridade, merecerão ser absolvi-
dos do feio pecado de terem vivido por muito tempo fartamente mercê do trabalho
desmoralizado dos outros que eles ou seus ascendentes degradaram e escraviza-
ram. (Moreira, 1922:225, grifos meus)

A aproximação cada vez mais estreita entre a psiquiatria e a eugenética
pode ser exemplificada mediante a atuação do Dr. Gustavo Riedel que,
como diretor da Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro, fundaria aí, no
começo da década de 20 do século XX, um serviço de profilaxia das doen-
ças mentais e nervosas. Como será visto em outro capítulo, o Instituto de
Profilaxia Mental compreendia o atendimento ambulatorial destinado não
apenas a dar tratamento psiquiátrico adequado aos pacientes que não preci-
savam ser internados, mas também a agilizar a internação dos casos agudos
e crônicos ou incuráveis. Tais objetivos encontram-se pautados, portanto,
sobre a perspectiva de ampliar a intervenção do psiquiatra sobre o próprio
campo da doença, evitando o seu agravamento e/ou contendo a ameaça
que ela pudesse representar para o doente e para a sociedade. No entanto,
pretendia-se implantar um programa educacional destinado a aprimorar a
qualificação profissional do pessoal empregado no serviço clínico do referi-
do estabelecimento, bem como para disseminar – por meio de palestras
públicas, por exemplo – os princípios eugênicos entre os moradores das
localidades vizinhas à Colônia. Desse modo, circunscrita dentro de parâmetros
bem mais abrangentes, a ação profilática do Instituto orientava-se no intuito
de assegurar as condições indispensáveis à manutenção e disseminação da
saúde mental. Tais princípios seriam muito bem sintetizados num artigo do
Dr. Zófiro Goulart, publicado nos Anais da Colônia de Psicopatas do
Engenho de Dentro, em 1930. Para o autor, a função profilática da higiene

147 Cf. GOULART, Z. ‘O melhor caminho para a higiene mental’. Anais da Colônia de Psicopatas.
Rio de Janeiro, Papelaria Globo, 1930, p.64.

148 Considerada de utilidade pública pelo decreto no 4.778, de 27/12/1923, a LBHM recebia
doações filantrópicas. A partir de 1925, além da renda proveniente dos anúncios publicados
em sua revista – os Arquivos Brasileiros de Higiene Mental –, passou a contar com subvenções
do governo federal e do município do Rio de Janeiro. Para uma análise bem mais profunda
dos fundamentos e da atuação da LBHM, veja-se o trabalho de REIS (1995). No mesmo
sentido, veja-se, ainda, o estudo clássico de COSTA (1989). Ressalte-se que o caráter autori-
tário da LBHM foi objeto de inflamada crítica de um dos médicos-alienistas da Assistência
a Alienados do DF (LEMOS, 1924). Em fins de 1926, Pacheco e Silva (diretor do Juquery) e
seus colaboradores fundariam a Liga Paulista de Higiene Mental, que, ao contrário da
LBHM, não contaria “com recursos do Estado para a realização de seus programas” (CUNHA,
1986:169).
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mental só poderia ser plenamente alcançada por intermédio de uma ação
essencialmente pedagógica orientada para o conjunto da sociedade.147

Criada em 1923, também por Gustavo Riedel, a Liga Brasileira de
Higiene Mental pautar-se-ia, em suma, sobre essas mesmas estratégias
profiláticas inspiradas nos princípios da eugenia.148 Conter a doença e pro-
mover a saúde: a missão do psiquiatra não apenas tornava-se cada vez mais
ampla, mas assumia também uma dimensão social e política cada vez mais
profunda. Como afirmaria o Dr. Carlos Penafiel: “É chegada a hora decisi-
va dos médicos, dos psicólogos, ... além das fábricas, enveredarem também
pelas escolas adentro, qual novos profetas a iluminar, a dirigir...”.149 Nesse
sentido, o referido psiquiatra propunha que a LBHM criasse na cidade do
Rio de Janeiro um Instituto de Psicologia Experimental com três objetivos
fundamentais:

1o) Servir à ordem e à justiça (polícia preventiva e polícia judiciária);

2o) Servir à educação da criança no lar e na escola...;

3o) Servir à economia social ou à ciência econômica para que possa alargar
o seu domínio e o futuro das capacidades individuais sem que estas cessem... de
ser sociais na sua destinação. (Penafiel, 1925:17)

O sonho de estender seu controle para muito além dos muros do hospí-
cio, tomando as escolas, as fábricas, as casernas, as prisões, os tribunais e
as casas, seria justificado pelos psiquiatras por meio de uma profecia des-
mesuradamente assustadora:

Afirma Helléy que a loucura tem aumentado de 300% em 50 anos na América
do Norte. O Estado de Nova York conta 6.000 alienados por milhão de habitantes.
Continuando assim, em três séculos, a população se comporá de alienados ou
pelo menos de desequilibrados.

Winslow prevê que o mundo inteiro se lançaria na loucura se não se produ-
zisse uma transformação radical em nossa maneira de viver. Mas a reação,
felizmente, já se vem fazendo, brilhante e vitoriosa.150

É impossível deixar de estabelecer um paralelo entre as previsões cita-
das pelo diretor da Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro, Dr. Gustavo

149 PENAFIEL, C. ‘O elemento psíquico no trabalho humano: a Liga de Higiene Mental e os novos
horizontes da higiene pública’. Arquivos Brasileiros de Higiene Mental. Rio de Janeiro, dez.
1925, no 2, p.21.

150 RIEDEL, G. ‘Relatório apresentado ao diretor da Assistência a Alienados em 31/01/1922’
apud MOREIRA, J. Relatório do diretor da Assistência a Alienados enviado ao Min. da Justiça em
31/03/1922, p.125-126.
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Riedel, e as descobertas feitas pelo protagonista do famoso conto de Ma-
chado de Assis, O Alienista. Mediante investigação rigorosamente científi-
ca, Simão Bacamarte começava a ruminar certa desconfiança: “A loucura,
objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da ra-
zão; começo a suspeitar que é um continente”. A confirmação de tal suspei-
ta conduziria o respeitável alienista a internar toda a população de Itaguaí na
Casa Verde. Mas, para os psiquiatras da década de 20 do século XX, as
estratégias profiláticas formuladas pela higiene mental, aplicadas “com en-
tusiasmo e com fé”, salvariam os “filhos de nossos filhos”, tornando os
hospícios completamente desnecessários e disseminando “a felicidade so-
bre a terra!” (Riedel, 1922:126). Entretanto, a eficiência das estratégias e
dos artifícios elaborados e/ou difundidos pela medicina mental brasileira para
legitimar e consolidar a intervenção e o controle do psiquiatra sobre todos os
aspectos circunscritos no universo, extremamente amplo, da doença e da saú-
de mentais permaneceria, na prática, bem longe de assegurar a realização
completa e absoluta dos projetos formulados e defendidos por esse saber.



180


