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INTRODUÇÃO 

Enunciemo-la, esta nova exigência: necessitamos de uma critica dos valores morais, o próprio valor desses valores deverá ser colocado em questão — para isto é necessário um conhecimento das condições e circunstâncias na quais nasceram, sob as quais se desenvolveram e se modificaram... Desde que para mim se abriu essa perspectiva, tive razões para olhar em torno, em busca de camaradas doutos, 
ousados e trabalhadores ( e ainda olho). O objetivo é percorrer a imensa,longínqua e recôndita região da moral— da moral que realmente houve, que realmente se viveu — com novas perguntas, com novos olhos... 

Nietzsche, Genealogia da Moral 

Este livro dirige-se ao domínio do arquivo, das coisas efetivamente di

tas, para mostrar uma descontinuidade entre a psiquiatria brasileira do sé

culo XIX e a psiquiatria introduzida no Brasil por Juliano Moreira no início 

do século XX. É um livro de história dos saberes. 

Tal descontinuidade1 se estabelece no âmbito tanto do saber como da 

prática, sobretudo a partir do surgimento do conceito de anormal como uma 

forma de psicopatologia, no final do século XIX, que fará a psiquiatria abran

ger não somente a doença mental propriamente dita, como ocorreu até Juliano 

Moreira, mas todo e qualquer desvio do comportamento normal, como o dos 

degenerados, epiléticos, criminosos, sifilíticos e alcoólatras.2 

1 A noção de descontinuidade histórica permite traçar mudanças e transformações dos discursos, 

cujos desdobramentos históricos não seguem os esquemas de evolução, não obedecem ao ritmo 

lento e progressivo da história, nem aos fenômenos de sucessão e de encadeamentos temporais 

lineares da história tradicional das idéias. Ela permite traçar o momento do surgimento e do 

desaparecimento de uma determinada forma do saber e das práticas a ele articuladas. 

2 Juliano Moreira representa o primeiro esforço de elaboração de um corpo teórico científico no 

Brasil, ao rejeitar a simples compilação das teorias psiquiátricas francesas. Ele introduziu, no 

início do século XIX, o modelo teórico e assistencial baseado na psiquiatria alemã, representado 

pelo eminente psiquiatra Emil Kraepelin. Juliano Moreira ocupou, de 1 9 0 3 a 1 9 3 0 , o cargo 

de diretor geral da Assistência a Psicopatas do Distrito Federal. Conseguiu a promulgação de 



No concernente à teoria, essa ruptura se caracteriza pela possibilidade 

e pelo estabelecimento de uma nova nosografia, como a de Kraepelin, que 

em seu Tratado de Psiquiatria, de 1926, classifica, 'cientificamente', todos 

os casos de anormalidade, e de um modo geral, de um corpo conceituai que 

justifica, com base na medicina 'científica', o seqüestro do louco e a inter

venção psiquiátrica sobre os indivíduos anormais. No concernente à práti

ca, a ruptura se manifesta na criação de um sistema de assistência abrangente, 

que não se restringe mais ao doente mental, nem se limita ao espaço do 

asilo fechado, como no século XIX. No século XX, a prática psiquiátrica 

incidirá sobre aqueles que apresentam desvios mentais, atuais ou potenci

ais, loucos ou virtualmente loucos, e penetrará em instituições, como a 

família, a escola, as Forças Armadas, com o objetivo terapêutico e preventi

vo de lutar contra a criminalidade e a baixa produtividade, combatendo a 

doença mental propriamente dita e a anormalidade. 

Admitindo a psiquiatria como tendo, no Brasil, sua constituição dire

tamente ligada ao projeto da medicina social, que surge como saber e como 

prática social no século XIX , ao incorporar a sociedade como objeto e 

impor-se como instância de controle social dos indivíduos e das popula

ções;3 admitindo, ainda, que no decorrer de todo esse século a psiquiatria 

lutou para se impor como ciência médica e como saber necessário à socieda

de, descrevo seu discurso,4 assinalo suas rupturas, a fim de compreender 

sua nova configuração no início do século XX.5 

uma lei de reforma da assistência a alienados. Remodelou o antigo Hospício de Pedro II 

(retirada das grades, abolição dos coletes e das camisas de força), onde instalou um laboratório. 

Criou, em 1 9 1 1 , a Colônia de Engenho de Dentro. Instaurou a admissão voluntária de insanos 

e assistência heterofamiliar. Em 1 9 1 9 , inaugurou o primeiro Manicômio Judiciário do Brasil. 

3 Em Danação da Norma, fica claro que a "medicina social não é uma exigência médica nascida 

na atualidade, fruto de uma posição de luta contra a situação da medicina capitalista em um 

país capitalista; como também não é uma característica fundamental da teoria e da prática 

médicas de todas as épocas. Foi em determinado momento de nossa história que nasceu um 

tipo específico de medicina que pode ser chamada de medicina social pela maneira pela qual 

problematizou a questão da saúde da população e procurou intervir na sociedade de maneira 

global" (MACHADO, 1 9 7 8 : 5 4 ) . 

4 Cumpre esclarecer que discurso, aqui, tem o sentido foucaultiano não de teorias ou abstrações, 

mas de práticas que apresentam uma materialidade e cuja formação se relaciona necessariamente 

com a formações ao nível não discursivo. (Cf. FOUCAULT, 1 9 6 9 ) . 

5 Esta pesquisa, de inspiração foucaultiana, tem como ponto de partida Danação da Norma 

( 1 9 7 8 ) , no qual a constituição da psiquiatria no século X I X é analisada como prática social, 

compreendida no contexto - mais amplo - do projeto da medicina social: "Só é possível 

portanto compreender o nascimento da psiquiatria brasileira a partir da medicina que incorpora 



O novo modelo psiquiátrico introduzido no Brasil por Juliano Moreira 

e seus contemporâneos é, aqui, considerado como um discurso que, mesmo 

quando não legitimado pela cientificidade, possui uma positividade - a 

positividade do reconhecimento do saber como efetivo, e que só pode ser 

submetido ao critério da história e não ao da racionalidade, da verdade ou 

do erro, específico das histórias das ciências.6 Não vou, portanto, deter-me 

exclusivamente nos limites da ciência, do discurso reconhecido como co

nhecimento Verdadeiro'. O saber7 é que será analisado — o discurso em seu 

valor estratégico - , para apontar uma articulação da psiquiatria com a ges

tão política do espaço social. Neste nível, o saber não está investido apenas 

nas demonstrações lógicas e teóricas; ele pode estar investido também nas 

ficções, nas reflexões, nas narrativas, nos regulamentos institucionais e nas 

decisões políticas. 

Nessa perspectiva é que se coloca a questão que guia a análise: até que 

ponto o novo modelo psiquiátrico, desenvolvido no Brasil por Juliano 

Moreira, com suas novas formulações no campo científico e suas novas for

mas de assistência, significa uma ruptura no âmbito do saber e da prática 

a sociedade como novo objeto e se impõe como instância de controle social dos indivíduos e 

das populações. É no seio da medicina social que se constitui a psiquiatria. D o processo de 

medicalização da sociedade, elaborado e desenvolvido pela medicina que explicitamente se 

denominou política, surge o comportamento do louco, só a partir de então considerado 

anormal e, portanto, medicalizáver (MACHADO, 1 9 7 8 : 3 7 6 ) . 

6 A o contrário da noção de positividade, a noção de cientificidade designa o progresso da 

verdade e sua história, processo contínuo, para os positivistas, ou descontínuo, para os 

epistemólogos que apontam rupturas entre o erro e a ciência, ou entre a pré-ciência e a ciência 

finalmente verdadeira. C o m o afirma Foucault, ao demarcar a diferença de suas pesquisas com 

relação à epistemologia, às histórias das idéias, das mentalidades, e das opiniões: "Mas, do 

ponto de vista da racionalidade dos conhecimentos, podemos falar de pré-história, no caso 

das positividades, só podemos falar de história tout court" (FOUCAULT, 1 9 6 6 : 2 3 2 ) . 

7 Saber aqui tem o sentido, que lhe é conferido por Foucault, de categoria metodológica, 

significando o nível dos discursos considerados como práticas que obedecem a regras de 

formação e transformação, e que podem ser analisados não como signos de um 'outro discurso' 

mais escondido, mas como tendo um volume próprio; não como documento, mas como 

monumento. (FOUCAULT, 1 9 6 9 : 1 8 4 ) . O saber pode ser considerado um conjunto de elementos 

estratégicos utilizados contra os efeitos de poder centralizador. Pode-se agrupar numa mesma 

categoria discursos aparentemente diversos: "Poder-se-ia dizer que existe u m estranho 

paradoxo em querer agrupar em uma mesma categoria de saber dominado os conteúdos do 

conhecimento histórico, meticuloso, erudito, exato e estes saberes locais, singulares, estes 

saberes das pessoas que são saberes sem senso comum e foram deixados de lado, quando não 

foram efetivamente subordinados. Parece-me que, de fato, foi este acompanhamento entre 

saber sem vida da erudição e o saber desqualificado pela hierarquia dos conhecimentos e das 

ciências que deu lugar à crítica destes últimos anos sua força essencial (FOUCAULT, 1 9 8 2 : 1 7 0 ) . 



psiquiátricos, e quais as condições de possibilidade dessa mudança. Gostaria 

de esclarecer, desde logo, que essa questão não será tratada de acordo com 

uma visão internalista de história da ciência, ou seja, voltada para a análise do 

desenvolvimento teórico da ciência sobre alienação mental, com o objetivo de 

detectar uma passagem para um conhecimento cada vez mais científico. Não 

se trata de uma epistemologia para a qual o progresso da ciência é uma ca

racterística essencial, para a qual a história, a dos conceitos operatórios, é 

um processo em direção à verdade cada vez mais depurada dos erros iniciais. 

E tampouco orientada por uma visão externalista, que subordinaria o novo 

modelo da psiquiatria às condições econômicas e políticas externas à ciência. 

Essa distinção de duas modalidades de história, a internalista ou a 

externalista, tem como base uma hipótese foucaultiana, a de que há duas 

histórias da verdade: por um lado, uma espécie de história interna de uma 

verdade que se corrige a partir de seus próprios princípios de regulação, tal 

como se faz na ou a partir da história das ciências. 

Por outro lado, parece-me que existem, na sociedade, ou pelo menos em nossas sociedades, 

vários outros lugares onde a verdade se forma, onde um certo número de regras de jogo são 

definidas — regras de jogo a partir das quais vemos nascer certas formas de subjetividade, 

certos domínios de objeto, certos tipos de saber — e por conseguinte podemos, a partir daí, 

fazer uma história externa, exterior, da verdade. (Foucault, 1 9 9 9 : 1 1 ) 

Pretende-se, aqui, levar em consideração a articulação8 dos discursos 

com as práticas não discursivas - sociais e políticas - enquanto desempe

nham um papel intrínseco na constituição de um novo corpo teórico e de 

novas práticas de assistência, tal como se apresentam, por meio da pesquisa 

das fontes documentais — teses, artigos publicados em revistas médicas e 

psiquiátricas, atas de reuniões das sociedades psiquiátricas, regulamentos 

dos asilos psiquiátricos - , comparando-os com as formas históricas que o 

precedem, para apontar um momento inovador do saber e da prática psi

quiátricos brasileiros.9 

8 Tal articulação não se dá numa linha de causalidade, ou seja, não tenta compreender de que 

maneira as práticas políticas e econômicas determinam a consciência dos homens e vêm assim 

influenciar seus discursos. Essa articulação é possível devido ao pressuposto foucaultiano da 

relação de imanência entre os discursos e certos princípios de organização dos saberes que 

podem ser situados como elementos de um dispositivo essencialmente político; basta que 

haja uma prática discursiva para haver saber. 

9 É interessante notar a relação entre a medicina e a loucura na história traçada por Foucault. 

C o m o é ressaltado em Foucault, a Filosofia e a Literatura, "Fazendo, mais ou menos no estilo do 

e p i s t e m ó l o g o s , u m a h i s t ó r i a que recua n o t e m p o e p r o c u r a c o m p a t i b i l i d a d e s e 

incompatibilidades entre saberes do presente - no caso, a modernidade — e saberes do passado 

- o classicismo —, Foucault descobriu algo muito original e importante: primeiro, que em um 



O plano desta pesquisa se estabelece seguindo a própria temática psiqui

átrica, a partir da forma como aparece nos documentos da época. A análise foi 

dividida em duas partes: a teoria psiquiátrica e a assistência ao doente mental, 

dois aspectos diferentes de um mesmo saber, que assim podemos considerar, 

na medida em que constituem dois tipos de discurso com características pró

prias, às vezes até contraditórias entre si: o discurso teórico de um lado, e o 

discurso social da psiquiatria do outro; ora a doença mental aparecendo carac

terizada como um problema psicossomático, individual, ora a doença mental 

relativa a um mal social, resultante de desvios como alcoolismo e outros então 

considerados causa de decadência da humanidade. 

Mas as contradições, às vezes encontradas, não são analisadas em fun

ção de uma possível restituição histórica de uma coerência lógica oculta. 

Elas são descritas com o objetivo de delimitar a possibilidade de se articular 

o saber com o campo da instituição e das técnicas de assistência.10 

período recente da história ocidental, que se estende até a Revolução Francesa, ainda não 

existia a categoria psiquiátrica de doença mental; segundo, que antes de se tornar doença 

mental - com Pinel, Esquirol e os psiquiatras do final do século XVIII e início do XIX - , a 

loucura era simplesmente doença, e como doença estava integrada, como as outras doenças, 

no tipo específico de racionalidade médica próprio da época clássica. Foucault aprofundará 

esse aspecto da História da Loucura em seu livro seguinte, O Nascimento da Clínica, quando 

mostrará que a medicina clássica é uma medicina classificatória, uma medicina das espécies 

patológicas, que, seguindo o modelo da história natural, em relação às plantas e aos animais, 

estabelece identidades e diferenças entre as doenças, organizando um quadro em termos de 

classes, ordens, espécies. Para a racionalidade médica do século XVIII , a loucura é uma 

doença situada no jardim das espécies patológicas. (...) Não há, portanto, na época clássica, 

(...), uma medicina especial, como a psiquiatria, fundada na distinção entre o físico e o 

mental. Foucault salienta as dificuldades, resistências ou obstáculos que o conhecimento da 

loucura encontra para se integrar na racionalidade médica clássica. É que, desrespeitando seus 

princípios, ao fazer denúncias morais e estabelecer causalidades físicas, ou manter inalteradas 

algumas noções imaginárias mais essenciais do que seus conceitos, ou ainda utilizar teorias 

como as dos vapores e das doenças dos nervos, ligadas à prática terapêutica, mas estranhas à 

medicina classificatória, o conhecimento da loucura não permite que ela entre completamente 

na ordem racional da espécies patológicas" (MACHADO, 2 0 0 0 : 1 5 - 1 6 ) . 

A instituição é considerada como um ponto de passagem e de produção de saber e de relações 

de poder. Aliás , como afirma Foucault, os discursos são elementos de um dispositivo 

essencialmente político; considerados como uma série de segmentos descontínuos, cuja função 

tática não é uniforme nem estável, os discursos veiculam, produzem ou debilitam o poder. 

Nos discursos podemos analisar as correlações de forças codificadas, pois constituem o ponto 

de interseção entre a teoria e a prática, entre o saber e o poder. Os discursos permitem, 

portanto, questionar, por um lado, sua produtividade tática, os efeitos recíprocos de poder e 

saber que proporcionam; por ouro lado, sua integração estratégica, ou seja, a conjuntura e as 

correlações de forças que tornam necessárias a sua utilização nos confrontos produzidos na 

vida concreta. 



No início do século XX, o discurso teórico remete-nos a uma nosografia, 

à composição do quadro de classificação dos tipos de doença mental, que 

constitui a racionalidade supostamente médica, à qual a elaboração teórica 

procura se integrar cada vez mais. Por outro lado, o discurso social da psiqui

atria remete à prática, ou melhor, à questão da assistência que, através da 

legislação e de novas modalidades de assistência asilar ou não asilar, nos per

mite compreender as condições de possibilidade de suas formações discursivas. 

Entre os dois, há uma nova forma de articulação que caracteriza a psi

quiatria brasileira do início de nosso século. Essa forma de articulação se 

manifesta de modo bastante claro quando a psiquiatria se dirige ao proble

ma da assistência ao alienado mental e assimila à nosografía o modelo de 

Kraepelin. Daí a divisão da pesquisa em duas partes principais: a primeira 

referente à teoria, baseada na análise de novo modelo teórico introduzido 

no Brasil por Juliano Moreira; e a segunda parte, em que trato da assistência 

psiquiátrica do início do século XX, considerando a reforma do hospício, a 

criação de colônias agrícolas e a proposta de reformatórios, relacionando-as 

com o Programa de Higiene Mental. 

Com Juliano Moreira, a questão da importância da ação da psiquiatria 
em nossa sociedade se apresenta sobretudo nos termos daquilo que se reali
za na Europa, naquele momento, a partir das novas concepções psiquiá
tricas que devem ser instituídas na prática asilar e nos serviços de assistência. 
A argumentação fundamental não é mais um trabalho de imposição da idéia de 
criação de um espaço especial, terapêutico, para o alienado, como aconteceu 
anteriormente, pois o louco já havia sido retirado, tanto quanto possível, das 
prisões e das enfermarias das Santas Casas da Misericórdia, e não perambulava 
mais pela cidade desde o início do funcionamento do Hospício de Pedro II, em 
1852.1 1 A prática asilar européia em relação à doença mental se encontrava 
difundida em nossa sociedade, se não na aplicação prática propriamente dita, 
pelo menos no que diz respeito a seus princípios; tratava-se, então, de aprofundar 
o debate sobre a teoria psiquiátrica e redefinir quais seriam os melhores meios 
de assistência e as medidas terapêuticas mais eficazes. 

1 1 O aparecimento do louco no século XIX como perigoso em potencial e como atentado à moral 

pública, à caridade e à segurança gerou crítica, por parte dos médicos, contra a situação do louco 

nas ruas e no hospital da Santa Casa da Misericórdia. A crítica do hospital é parte central da 

argumentação pela necessidade de um hospício. A idéia básica é que o Hospital da Misericórdia, 

onde se encontravam os loucos antes do funcionamento do hospício, oferecia condições para 

abrigar medicamente e recuperar o louco. A assinatura, em 1 8 4 1 , do decreto para criação do 

Hospício de Pedro II é a primeira vitória desse posicionamento médico, que assinala, como 

marco institucional, o nascimento da psiquiatria. (Cf. MACHADO et al., 1 9 7 8 : 3 7 5 - 3 7 8 ) 



No Brasil, a elaboração de um novo corpo teórico se impôs cada vez 

mais como necessária para conferir cientificidade à relação da psiquiatria 

com a prática da assistência. Foi de acordo com a nova concepção de aliena

ção como anormalidade que se argumentou em favor de um projeto de 

criação de asilos com características arquiteturais especiais para tipos dife

rentes de alienados, mais do que de acordo com as condições econômicas e 

sociais de viabilidade, visto que tentava-se sempre ser o mais fiel possível aos 

preceitos científicos da época e às propostas das novas modalidades de assis

tência. Embora pudessem, eventualmente, auxiliar nas dificuldades finan

ceiras, nenhuma delas se apresentava como uma solução efetiva para o pro

blema econômico da assistência aos chamados psicopatas. 

Aparentemente, o discurso teórico e a prática psiquiátrica são indepen

dentes entre si. Entretanto, para podermos compreender de que modo se cons

titui a novidade da psiquiatria do início do século XX em relação ao modelo 

que o precede, será preciso não só explicitar o modo de ligação do discurso com 

a prática desse momento, mas diferenciá-lo do momento anterior, assinalando 

as continuidades e descontinuidades históricas aí encontradas. 

Essa ligação explicita-se na articulação das práticas discursivas com um con

texto mais amplo do que a própria medicina mental, que é o projeto de medicalização 

da sociedade, iniciado no Brasil no século XLX,12 acirrado no momento de im

plantação da República Velha pela medicina. Esta, ao investir sobre a cidade,13 

disputa um lugar entre as instâncias de controle da vida social, sob alegação 

1 2 "É no seio da medicina social que se constitui a psiquiatria. D o processo de medicalização da 

sociedade, elaborado e desenvolvido pela medicina que explicitamente se denominou política, 

surge o comportamento do louco, só a partir de então considerado anormal e, portanto, 

medicalizável" (MACHADO et al., 1 9 7 8 : 3 7 6 ) . "Antes do século XIX, afirma Machado, não se 

encontra, seja nas instituições propriamente médicas, seja no aparelho de Estado, a relação 

explícita entre saúde e sociedade, que hoje chega a aparecer como óbvia e atemporal" (MACHADO 

et al., 1 9 7 8 : 1 5 4 ) . 

1 3 Em Danação da Norma, afirma-se que "quando se investiga a medicina do século passado 

[século XIX] — em seus textos teóricos, regulamentos e instituições — se delineia, cada vez 

com mais clareza, um projeto de medicalização da sociedade. A medicina investe sobre a 

cidade, disputando um lugar entre as instâncias de controle da vida social. (...) O conhecimento 

de uma etiologia social da doença corresponde ao esquadrinhamento do espaço da sociedade 

com o objetivo de localizar e transformar objetos e elementos responsáveis pela deterioração 

do estado de saúde das populações. Projeto, portanto, de prevenção, isto é, ação contra a 

doença antes mesmo que ela ecloda, visando a impedir o seu aparecimento. O que implica 

tanto na existência de um saber médico sobre a cidade e sua população, elaborado em 

instituições - faculdades, sociedades de medicina, imprensa médica, etc. - quanto na presença 

do médico como uma autoridade que intervém na vida social, decidindo, planejando e 

executando medidas ao mesmo tempo médicas e políticas" (MACHADO, 1 9 7 8 : 1 8 ) . 



de que possui o saber sobre a doença e a saúde, a partir do qual se atribui o 

poder de planificar as medidas necessárias à manutenção da saúde entendi

da como catalisadora do equilíbrio da estrutura social instaurada; é a medi

cina mental que penetra nos vários setores do espaço social, através de seu 

corpo conceituai e de práticas assistenciais menos restritas ao internamento 

no hospício, procurando encontrar a alienação mental em todos os lugares, 

gestos, palavras e ações.14 

A primeira investida da psiquiatria nesse sentido voltou-se para a aqui

sição de poder político para uma ação profissional dentro e fora do hospí

cio. Esse poder, através de muitas lutas,1 5 foi sendo incrementado, e desde 

o final do século XIX via-se cada vez mais reforçado, à proporção que se 

sustentava como saber científico, mostrando-se fundamentado na interação 

de seu discurso com a medicina. A relação da psiquiatria com a medicina 

permitiria garantir a função do psiquiatra de apoio científico indispensável 

ao exercício de poder do Estado.16 A medicina já havia penetrado na socie-

1 4 Joel Birman comenta a esse respeito: "A medicina mental através de sua trama conceituai, 

procurará encontrar a alienação mental em todos os lugares, gestos, palavras e ações. Há uma 

evidente ofensiva da psiquiatria no sentido de fundamentar um conjunto de práticas sociais e 

morais, de invadir regiões estabelecidas pela tradição histórica. O objetivo da psiquiatria será 

hipostasiado, expandindo-se para todos os setores da sociedade. Movimento de patologização 

do espaço social, que é apenas um aspecto de um movimento mais amplo que então se 

passava, de medicalização da sociedade. É neste contexto conflitivo que o Direito procura 

manter o seu campo de ação, opondo-se à penetração psiquiátrica na sua região de regulação 

entre os homens. A psiquiatria procura recortar no campo empírico do comportamento 

criminoso, alguns aspectos que seriam relevantes do ponto de vista médico-psicológico. 

Alguns criminoso não teriam livre arbítrio, seriam automaticamente impulsionados por seus 

instintos, frente aos quais não teria, possibilidade de se autocontrolarem. Nestas situações, 

como julgar um criminoso e responsabilizá-lo perante a lei?" (BIRMAN, 1 9 7 8 : 8 ) . 

1 5 Lutas dos médicos impondo sua racionalidade por meio de "táticas variadas, como as de 

assessoria, de crítica e de penetração civil", orientadas para a intervenção política, ou seja, 

atuando nas estruturas centrais de poder, oferecendo uma instrumentalização com saberes 

regionais, especializados, a fim de que o próprio exercício do poder político se torne viável 

(MACHADO et al., 1 9 7 8 : 1 5 7 - 1 5 8 ) . 

1 6 "O século XIX, afirma-se em Danação da Norma, assinala para o Brasil o início de um 

processo de transformação política e econômica que atinge igualmente o âmbito da medicina, 

inaugurando duas de suas características, que não só têm vigorado até o presente, com têm-

se intensificado cada vez mais: a penetração da medicina na sociedade que incorpora o meio 

urbano como alvo da reflexão e da prática médicas, e a situação da medicina como apoio 

científico indispensável ao exercício do poder do Estado. (...) O médico torna-se cientista 

social, integrando à sua lógica a estatística, a geografia, a demografia, a topografia, a história; 

torna-se planejador urbano: as grandes transformações da cidade estiveram a partir de então 

ligadas à questão da saúde; torna-se, enfim, analista de instituições" (MACHADO, 1 9 7 8 : 1 5 5 ) . 



dade como conhecimento científico, ao incorporar o meio urbano como 

alvo da reflexão e da prática médicas, por meio do deslocamento de seu 

objetivo da doença para a saúde. A partir do século XIX, a medicina é 

considerada uma prática política específica e com poder especializado para 

assumir o cuidado dos indivíduos e da população. 

A ruptura com as práticas 'negativas' de isolamento17 e sobretudo com 

as teorias psiquiátricas próprias do século XIX18 permitiu a interação da 

psiquiatria com a medicina e, conseqüentemente, o reforço político procu

rado. Os textos do médico alienista Juliano Moreira são fundamentais para 

o estudo desse momento. Eles introduzem, no Brasil, novas práticas, por 

meio da adesão ao modelo alemão, abrindo o discurso da psiquiatria a uma 

atitude tida como científica para instituir novas formas de assistência aos 

alienados no Rio de Janeiro. 

Ao contrário do que aconteceu no século XIX, o novo saber psiquiátri

co no início do século XX não foi um processo apenas de transposição de 

modelos. Ele teve um desenvolvimento próprio, com pesquisas realizadas 

no campo da ciência pelos próprios psiquiatras brasileiros. Isso foi percebi

do pelos alienistas, que o caracterizavam como uma revolução, inclusive na 

maneira como se explicita a intenção de lutar para que os novos conheci

mentos interfiram na prática asilar. 

1 7 Os loucos eram isolados no hospício, na prisão ou nas enfermarias da Santa Casa, onde não 

recebiam tratamento médico especializado. C o m o ressalta Paulo Amarante ( 1 9 8 3 ) , foi somente 

com a chegada da família real ao Brasil que se exigiu uma intervenção propriamente estatal 

com o objetivo de ordenar a sociedade, tornando a loucura objeto de intervenção específica 

por meio do Estado e da medicina: "Em 1 8 3 0 , uma comissão da Sociedade de Medicina do 

Rio de Janeiro realizou um diagnóstico da situação dos loucos. Só então é que estes passaram 

a ser considerados como doentes mentais, merecedores de um espaço social próprio para sua 

reclusão e tratamento. Antes, eram encontrados em todas as partes, menos nos hospitais: ora 

nas ruas, ora nas prisões e casas de correção, oram em asilos de mendigos, ora nos porões 

(nunca nas enfermarias da Santas Casas)" (AMARANTE, 1 9 8 3 : 1 4 9 ) . 

1 8 No século XIX, as teorias psiquiátricas mais conhecidas no Brasil eram a de Esquirol e as 

teorias organicistas de Magnan e Charcot. C o m o explica Robert Castel, no início do século 

XIX, ressalta-se o impasse gerado pela pesquisa nosográfica, do ponto de vista da exploração 

das lesões do cérebro, bem como sua incompatibilidade com os princípios da medicina 

'científica'. O isolamento era então considerado, juntamente com a pedagogia médica, um 

dos principais meios morais de cura, porque age diretamente sobre o delírio, quer dizer, sobre 

o sintoma. Mas, como mostra Castel, ao preço de uma inconseqüência surpreendente, porque 

sua superioridade deve-se ao fato de agir também diretamente sobre as 'causas' da loucura, 

sendo estas morais. Passa-se da sintomatologia à etiologia, à psicogênese. C o m a teoria da 

degenerescencia de Morel e seu discípulo Magnan, opera-se uma inversão completa com 

relação à concepção de alienação mental: abandono da teoria de Esquirol, busca de uma 

causalidade escondida, organicismo, ligação à medicina geral (CASTEL, 1 9 7 6 : 1 1 4 ; 2 7 6 - 8 ) . 



Afrânio Peixoto, em 1931, assim descreveu a situação do Rio na época em 
que surgiram as grandes transformações do corpo teórico e das práticas asilares: 

As boas irmãs de caridade tinham sido varridas pelo jacobinismo positivista, mas, em vez 

de casas-forte, contra demoníacos, havia colete de força, contra as agitações. Havia o 

magister dixit. Havia uma classificação: Magnan e Charcot imperavam. Era uma cidade 

fortificada, em que o prestígio do comando vinha de um estado-maior leigo, nas secretarias 

de Estado, Política e Psiquiatria. (Peixoto, 1 9 3 1 : 4 7 ) 

Afrânio Peixoto exaltava o espírito crítico que a psiquiatria brasileira 

começava a apresentar e ressaltava o caráter científico que se manifestava, 

em sua opinião, na prática psiquiátrica orientada por Juliano Moreira, visto 

que nenhuma obra de assistência psiquiátrica se realizava sem sua interfe

rência, como aponta Cunha Lopes em Notícia Histórica da Assistência a Psi

copatas no Distrito Federal (1939). 

É o tempo da razão, inteligente, compreensiva, razão. Portanto, um psicólogo [Juliano 

Moreira] , que bem conhece os homens, um alienista que bem os sabe tratar. E se o coração 

inteligente faz isso, a razão nobre anda, aprova, concorda, doutrina suavemente, discorda 

concordando, e estudos, obras, colônias e leis são derivações beneméritas dessa ciência 

benigna e benfazeja. (Moreira, 1 9 3 1 : 4 7 ) 

A psiquiatria é considerada então como um novo tipo de análise, mais 

próximo dos padrões científicos, com propostas médicas mais abrangentes, 

em contraposição ao discurso psiquiátrico do século XIX, que se pretendia 

científico mas via-se constantemente entranhado por princípios morais di

ficilmente conectáveis teórica e praticamente com o elemento fisiológico, 

único aceito para conferir cientificidade. Essa forma como a medicina via a 

si mesma acentuava cada vez mais a necessidade de medicalização do saber 

psiquiátrico,1 9 correspondente ao projeto de uma medicina social que se 

impunha desde o momento de sua constituição no Brasil, no século XIX. 

Para melhor compreendermos a psiquiatria brasileira no século XX, é ne
cessário analisarmos essa ciência numa abordagem histórica, mostrando as dife
rentes modalidades com que foi-se apresentando ao longo do tempo e descre
vendo o mencionado momento de ruptura, de constituição de novos conceitos 
e de novas formas de institucionalização. É preciso investigar as mudanças do 
final do século XIX, a passagem de uma psiquiatria eminentemente moral, 
baseada na teoria de Esquirol (1838), para uma medicina mental, que pretende 
fundamentar cientificamente a prática psiquiátrica. 

1 9 Para Robert Castel ( 1 9 7 6 ) , o essencial na medicalização da loucura não é a relação médico-

doente, mas a relação medicina-hospitalização, o desenvolvimento de uma tecnologia hospitalar, 

o desdobramento de um novo tipo de poder na instituição e a aquisição de um novo mandato 

social a partir de práticas centradas sobretudo nos asilos. 



No âmbito da prática, será necessário compreender uma mudança 

radical. Com Juliano Moreira e Franco da Rocha, implanta-se um sistema 

de assistência que ultrapassa os limites da psiquiatria do século XIX, que 

não se restringe mais a assistir ao louco, no espaço asilar determinado do 

hospício, mas, ao contrário, procura ser o mais abrangente possível, ten

tando criar novas modalidades de assistência para contemplar todos os 

indivíduos, loucos propriamente ditos, ou que podem se tornar loucos, 

ou simplesmente anormais. 

Tal mudança evidencia uma descontinuidade na prática psiquiátrica, 

uma ruptura entre uma prática baseada no princípio do isolamento no 

hospício, até o final do século XIX, e um novo modelo, que comporta uma 

diversidade de formas, não mais necessariamente asilares, como as colônias 

agrícolas, o manicômio judiciário e a assistência familiar, além do próprio 

hospício. A nova concepção de hospício reflete o afastamento do princípio 

de isolamento e a rejeição de certas medidas de repressão física, como as 

grades e os coletes de força, utilizados anteriormente. 

Trata-se, no novo modelo, de uma prática terapêutica e preventiva 

ampliada. A partir da última década do século XIX, a psiquiatria dirige-se 

ao indivíduo em todas as suas manifestações psíquicas patológicas, por ela 

reconhecidas, procurando saná-las nas suas causas mais remotas. É estabe

lecido um princípio de causalidade, incluindo-se dentre as causas diversos 

estados mentais considerados sãos, mas patológicos em potencial, que pas

sam a ser concebidos como anormalidades, no sentido que lhes é conferido 

pela chamada medicina científica. 

A hipótese a ser estudada é a de que a concepção de anormalidade -
especificada nos vários tipos de comportamentos anti-sociais ou não disci
plinados, juntamente com as disposições fisiológicas, como intoxicações, 
degenerescências que lesionam o sistema nervoso ou alguma parte do cére
bro - determina a delimitação das novas modalidades assistenciais, que 
compõem um sistema 'completo' de assistência ao alienado, característico 
da psiquiatria brasileira a partir de Juliano Moreira. 

Essa hipótese tem o seguinte ponto de partida: a compreensão da lou
cura - das práticas e dos saberes por meio dos quais nossa sociedade lida 
com certas formas de comportamento consideradas desde Pinei como do
enças mentais - remete, a partir do século XIX, à questão da anormalidade. 
Refiro-me à anormalidade como um objeto histórico, considerando-o um 
dispositivo a ser analisado na perspectiva foucaultiana. 



A noção de dispositivo tem, aqui, o sentido que lhe é atribuido por 

Foucault em História da Sexualidade I: a vontade de saber (1977). Trata-se de 

um conjunto heterogêneo, formado por elementos discursivos e não 

discursivos - discursos, instituições, organizações arquitetônicas. Para tra

çar a história de um dispositivo, é preciso analisar relações. Tais relações 

devem ser estabelecidas a partir do pressuposto metodológico de que o dis

curso pode aparecer como um programa de uma instituição, como um ele

mento que permite justificar ou mascarar uma prática que permanece muda, 

ou como uma reinterpretação dessa prática, fornecendo acesso a um novo 

campo de racionalidade. 

O dispositivo da anormalidade é um tipo de formação que, num deter

minado momento histórico, teve como função responder a uma urgência, 

tendo, portanto, uma função estratégica dominante. É o caso, por exemplo, 

da absorção de uma massa de população flutuante que uma economia do 

tipo essencialmente mercantilista considera incômoda: "existe aí um impe

rativo estratégico funcionando como matriz de um dispositivo, que pouco a 

pouco tornou-se dispositivo de controle — dominação da loucura, da doen

ça mental, da neurose" (Foucault, 1982:244). 

A função estratégica do dispositivo consiste numa manipulação de for

ças, feita por meio de uma intervenção racional e organizada, seja para de

senvolver as relações de forças em determinada direção, seja para bloqueá-

las, estabilizá-las etc. É, portanto, uma inscrição em um jogo de poder, 

estando, no entanto, sempre ligada a uma ou a configurações de saber que 

dele nascem, mas que igualmente o condicionam. 

Para tal análise, os saberes não são tomados a partir de sua função de 
verdade no sentido universal ou geral, mas a partir de sua função estratégi
ca. O que importa para a compreensão do dispositivo é, do ponto de vista 
da análise dos discursos, a descrição da formação de uma rede de conceitos. 
Importa focalizar suas inter-relações, ou melhor, as relações de um conceito 
com outros conceitos de uma mesma teoria ou de teorias diferentes, capazes 
de delimitar os elementos constitutivos dos saberes e das práticas. 

É claro que para esta análise não se pode abandonar as considerações 
sobre as questões de caráter econômico e social, mas o que constitui o prin
cipal foco de atenção nesta pesquisa são dois pontos. Por um lado, os pres
supostos teóricos que foram reconhecidos, na época, como constituintes de 
um embasamento verdadeiro e necessário às práticas psiquiátricas. Por ou
tro lado, as formas assumidas pelas práticas de assistência aos alienados 



então reconhecidas como constituintes do embasamento empírico-experi

mental para o desenvolvimento de novas teorias e novas práticas, bem como 

para a instauração de um Estado melhor. 

É então, da maior importância levar em consideração a questão levan

tada por Foucault em A Verdade e as Formas Jurídicas (1999), a saber: como 

se puderam formar domínios de saber a partir de práticas sociais? 

Essa questão refere-se à tendência que consiste em procurar de que 

maneira as condições econômicas de existência podem se refletir e se expres

sar na consciência dos homens. Tal pressuposto de análise é rejeitado por 

Foucault, devido à suposição de que o sujeito humano e as próprias formas 

de conhecimento são dados previamente, e de modo definitivo, e que as 

condições econômicas, sociais e políticas da existência apenas são deposita

das ou impressas nesse sujeito já dado. 

O importante nesse estudo é que o interesse de Foucault volta-se para 

a maneira pela qual as práticas sociais podem chegar a engendrar domínios 

de saber, os quais não somente fazem aparecer novos objetos, novos concei

tos, novas técnicas, mas também fazem nascer formas totalmente novas de 

sujeitos, de sujeitos de conhecimento e de verdade, que têm, portanto, uma 

história - suas formas não são definitivas. Por essa razão, ele tenta "mostrar 

como se pode formar, no século XIX, um certo saber do homem, da indivi

dualidade, do indivíduo normal ou anormal, dentro ou fora da regra, saber 

este que, na verdade, nasceu das práticas sociais, das práticas sociais do 

controle e da vigilância" (Foucault, 1999:8). 

Em relação à análise aqui desenvolvida, não se trata de investigar o 
conhecimento de uma verdade oposta ao erro, no sentido da cientificidade. 
Pois, conforme afirma Foucault, "neste nível [da pesquisa arqueológica], a 
cientificidade não serve de horma: o que tentamos desnudar, nesta história 
arqueológica, são as práticas discursivas na medida em que dão lugar a um 
saber e em que este saber adquire o estatuto e o papel de ciência" (Foucault, 
1969:249). Portanto, não se procura nenhum conteúdo de verdade que 
deva ser conferido à loucura e aplicado na prática. 

Essa análise do dispositivo da anormalidade aponta mudanças bruscas 
estabelecidas no discurso psiquiátrico, através das transformações dos con
ceitos, não para verificar a purificação contínua do saber psiquiátrico, mas 
para compreender o surgimento de um novo regime nos discursos. Pois 
funda-se na opinião de Foucault: 



Pareceu-me que em certas formas de saber empírico, como a biologia, a economia política, 

a psiquiatria, a medicina etc., o ritmo das transformações não obedecia aos esquemas suaves 

e continuístas de desenvolvimento que normalmente se admite. (...) não são simples novas 

descobertas; é um novo 'regime' no discurso e no saber. (Foucault, 1 9 8 2 : 3 ) 

O objetivo desta pesquisa das relações entre os saberes e práticas é fazer 

com que de tais relações apareçam, numa mesma época ou em épocas dife

rentes, compatibilidades e incompatibilidades que permitem traçar as di

versas configurações históricas do saber psiquiátrico no Brasil. Tal história 

abandona a visão linear e continuísta da história dos precursores, a fim de 

delimitar a ruptura que se estabelece em nossa psiquiatria em termos de 

objeto, de conceito, de método e de estratégia de intervenção. 

Ao inserir-se na perspectiva de história dos saberes, esta pesquisa di

rige-se aos arquivos, para fazer uma análise de discursos e de documentos. 

O material pesquisado constitui-se de tratados, teses, revistas, jornais do 

período histórico investigado, como, por exemplo, a Gazeta Médica da Bahia 

(1899-1900). Constitui-se, principalmente, de arquivos brasileiros encontra

dos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, nas bibliotecas da Academia 

de Medicina, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Instituto 

de Psiquiatria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, dentre 

outras. São arquivos de psicotécnica, medicina, neuriatria, psiquiatria e ciências 

afins, neurologia, medicina legal, higiene militar, higiene mental, arquivos 

do Manicômio Judiciário. O conteúdo temático desses arquivos é muito 

variado: conceitos psiquiátricos, técnicas terapêuticas, notícias sobre a assis

tência a alienados no Brasil e em outros países, teorias, palestras 'científi

cas', histórico das formas de assistência, discursos de aniversário ou de inau

guração de instituições psiquiátricas, atas de reuniões, legislação sobre a 

assistência a alienados etc. 

Tais discursos serão analisados, como propõe Foucault em A Verdade e 
as Formas Jurídicas, sem serem tratados como conjuntos de fatos lingüísticos, 
apesar de existir, segundo ele, uma tradição recente, aceita nas universida
des européias, de tratar o discurso como um conjunto de fatos lingüísticos 
ligados entre si por regras sintáticas de construção. 

Há alguns anos foi original e importante dizer e mostrar que o que era feito com a 

linguagem — poesia, literatura, filosofia, discurso em geral — obedecia a um certo número 

de leis ou regularidades internas — as leis e regularidades da linguagem. O caráter lingüístico 

dos fatos de linguagem foi uma descoberta que teve importância em determinada época. 

(Foucault, 1 9 9 9 : 9 ) 

Porém, ao inspirar-se nas pesquisas realizadas pelos anglo-americanos, 
o projeto foucaultiano não se dirige a fatos de discurso em seu caráter 



lingüístico, mas como jogos estratégicos, de ação e reação, de pergunta e de 

resposta, de dominação e de esquiva, de luta. O discurso é, assim, definido 

como um conjunto regular de fatos lingüísticos em determinado nível, e 

polêmicos e estratégicos em outro.20 

Os discursos são formações discursivas necessariamente articuladas com 

as formações não discursivas. As formações discursivas não se oferecem de 

uma vez, inteiras, como fundamento a partir do qual tudo se apresentaria à 

análise; ao contrário, a formação discursiva é um processo temporal, que 

apresenta um certo período de articulação. Segundo Foucault, "uma forma

ção discursiva coloca o princípio de articulação entre uma série de aconteci

mentos discursivos e outras séries de acontecimentos, transformações, mu

tações e processos. Não uma forma intemporal, mas um esquema de corres

pondência entre várias séries temporais" (Foucault, 1969:98-99). 

Tal análise dirige-se a um conjunto de enunciados, considerando que não 

existe um enunciado geral, livre, neutro e independente, mas enunciados que 

sempre fazem parte de um conjunto; portanto, fazendo sempre parte de uma 

formação discursiva. Por meio dessa análise, explicitam-se as condições de exis

tência, de surgimento e de transformação de novos saberes, e privilegia-se sua 

articulação com as práticas institucionais - família, igreja, Justiça, hospital etc. 

- com os discursos internos das instituições, analisados como uma série de 

segmentos descontínuos, cuja função tática não é uniforme nem estável. 

Esse tipo de investigação permite encontrar práticas específicas, nas 

quais encontram-se unidades ou categorias discursivas que definem os dis

cursos sobre a loucura como alienação e anormalidade, como discursos his

2 0 Sem dúvida, tal preceito de método converge, no pensamento de Foucault, para a questão da 

teoria do sujeito, ainda hoje em discussão. A teoria do sujeito, afirma ele, tem sido modificada 

por certas teorias e por certas práticas, entre as quais se inclui a psicanálise. A psicanálise foi, em 

sua opinião, a prática e a teoria que reavaliou mais profundamente a prioridade "um tanto 

sagrada" conferida ao sujeito pelo pensamento ocidental desde Descartes. A psicanálise questi

onou essa posição absoluta do sujeito como fundamento de todo conhecimento, como aquilo 

a partir de que a liberdade e a verdade se revelavam. Contudo, no campo da teoria do conheci

mento, da epistemologia ou da história das idéias ou história das ciências a teoria do sujeito 

continua "muito cartesiana e kantiana". A história ainda está presa a esse sujeito de conheci

mento, esse sujeito da representação, como ponto de origem a partir do qual o conhecimento 

é possível e a verdade aparece. Para Foucault, o que importa é "tentar ver como se dá, através 

da história, a constituição de um sujeito que não é dado definitivamente, que não é aquilo a 

partir de que a verdade se dá na história, mas de um sujeito que se constitui no interior mesmo 

da história, e que é a cada instante fundado e refundado pela história. (...) Ora, a meu ver isso 

é que deve ser feito; a constituição histórica de um sujeito de conhecimento através de um 

discurso tomado como um conjunto de estratégias que fazem parte das práticas sociais" 

(FOUCAULT, 1 9 9 9 : 9 - 1 1 ) . 



toricamente determinados, que constituem um momento específico da prá

tica cotidiana da psiquiatria. 

A análise de documentos aqui desenvolvida leva em consideração o fato 

de que desde que se estruturou a história como disciplina, utilizam-se do

cumentos. Como explica a Arqueologia do Saber (1969), primeiramente in

terrogando o que querem dizer, se dizem realmente a verdade, em que sen

tido poderiam pretender fazê-lo, se são sinceros ou falsificadores, bem in

formados ou ignorantes, autênticos ou alterados. O objetivo, em todo caso, 

é reconstituir, a partir daquilo que dizem, o passado que já passou e do qual 

os documentos são provenientes. Nesse caso, o documento é tratado como 

uma voz reduzida ao silêncio, que deixa traços talvez decifráveis. 

Em seguida, a história deixa de interpretá-lo, de tentar determinar se diz 

a verdade e seu valor de expressão. A pesquisa a ele se dirige de outro modo, 

organizando-o, recortando-o, distribuindo-o, ordenando-o, repartindo-o em 

níveis, estabelecendo séries, definindo unidades, descrevendo relações. Nesse 

caso, o documento não é mais uma matéria inerte através da qual a história 

tenta reconstituir aquilo que os homens fizeram ou disseram no passado do 

qual restam traços; não se trata de uma memória, cujas recordações encon

tram-se nos documentos. Pois a história é o trabalho de uma materialidade 

documentária (livros, textos, registros, edifícios, técnicas etc.) que apresenta, 

numa sociedade, formas espontâneas ou organizadas de coisas que remanescem, 

e das quais a sociedade não se separa. 

Enquanto a história tradicional busca memorizar os monumentos do 

passado, transformá-los em documentos, fazendo falar traços - freqüentemente 

não verbais - , a história proposta na arqueologia transforma os documentos 

em monumentos: 

A arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, as 

obsessões que se escondem ou se manifestam nos discursos; mas estes discursos mesmos, estes 

discursos enquanto práticas obedecendo a regras. Ela não trata o discurso como documento, 

como signo de outra coisa, como elemento que deveria ser transparente mas cuja opacidade 

importuna é freqüentemente necessário atravessar para encontrar, enfim, a profundidade 

essencial; ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, a titulo de monumento. Ela não 

é uma disciplina interpretativa; ela não busca um 'outro discurso' mais bem escondido. Ela 

se recusa a ser 'alegórica'. (Foucault, 1 9 6 9 : 1 8 2 ) 

A opção, aqui feita, pela pesquisa das práticas discursivas, das estrutu
ras institucionais, das disposições regulamentares e das estratégias profissi
onais pretende ultrapassar a dificuldade de trabalhar, em relação à psiquia
tria do final do século XIX e início do XX, com uma documentação sempre 
filtrada pela interpretação dos psiquiatras. Tal opção não privilegia o ponto 



de vista dos psiquiatras em relação à psiquiatria, mas deixa em suspenso sua 

versão, na medida em que dela devemos suspeitar, por constituir a 

racionalidade dominante. Pois a questão aqui analisada - a da 

descontinuidade histórica na psiquiatria brasileira no início do século XX -

não diz respeito à racionalidade nem à verdade, mas à articulação do saber 

com as práticas e seu caráter estratégico. 




