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

1. Da doença mental à anormalidade 
 

Vera Portocarrero 



1 
DA DOENÇA MENTAL À ANORMALIDADE 

A TEORIA PSIQUIÁTRICA NO SÉCULO X I X 

Os primeiros trabalhos teóricos sobre a alienação mental, que surgiram 

no Brasil em meados do século XIX, são teses apresentadas às faculdades de 

medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Essas teses copiam a nosografia 

aceita na época, numa atitude exclusivamente pedagógica, como um exercí

cio de cunho universitário e burocrático. Elas revelam a ambigüidade do 

discurso sobre a loucura, característica da psiquiatria européia do século 

passado, apresentando de modo flagrante a impossibilidade de tornar a 

loucura objeto para uma racionalidade propriamente médica. Contrapõem-

se, desse modo, à necessidade de exercer sobre a doença mental uma regulação 

de caráter moral, inscrevendo-a na categoria das condutas anormais. 

Essas teses são uma importação de teorias: retomam certos conflitos teó
ricos relativos à escola de Esquirol, como o da natureza puramente orgânica 
ou não da doença mental, sem apresentarem nenhuma coerência que as agru
pe de modo a caracterizar uma determinada fase. No contexto do século XIX, 

são compreensíveis em seu papel de instrumentos auxiliares de validação da ofensiva médi

ca, tanto no que concerne à consolidação e prestígio do ensino e da profissão, quanto em 

relação ao movimento da medicina social que, ao intervir na sociedade, percebe no louco 

um elemento de desordem e periculosidade urbana e prevê um lugar para sua correção. 

(Machado et al., 1 9 7 8 : 3 8 4 ) 

O saber psiquiátrico brasileiro do século XIX é uma repetição da argu
mentação dos alienistas franceses, apresentada irrefletidamente, sem qual
quer vínculo com a prática. As questões dos métodos de classificação - a 
natureza da doença mental, sua etiologia, os tipos de terapia mais eficazes 



- são apenas retomadas dos debates europeus e não têm entre nós nenhuma 

relevância. Todas essas questões, imanentes à teoria e à prática psiquiátrica, 

são esquecidas em favor da luta que nossos alienistas travaram para impor a 

validade de seu saber, para se colocar na sociedade como representantes de 

uma ciência que deveria ser institucionalizada pelos psiquiatras a fim de 

desempenhar sua função de recuperação do doente mental. 

As teses brasileiras apresentam o mesmo enfoque classificatório de Pinel 

e Esquirol. A doença mental é descrita a partir dos sintomas, que permiti

ram sua diferenciação em várias entidades nosográficas, agrupadas segundo 

os mesmos princípios de classificação das ciências naturais, só que acaba por 

constituir uma sintomatologia em que se enfatiza o critério de caráter moral. 

A noção de desordem do comportamento, isto é, os atos praticados inde

pendentemente da vontade, prevalece sobre a de desordem intelectual; 

as desordens da inteligência também aparecem no quadro nosográfico, mas 

deixam de ser fundamentais para a classificação dos distúrbios psíquicos, na 

medida em que casos de loucura sem delírio também são estudados. 

Esquirol define a loucura a partir de uma classificação de monomanias28 

de três tipos diferentes, de acordo com sua determinação pela inteligência, 
pela afetividade ou pelo instinto, que se opõem a outras formas de loucura, 
determinadas pela desrazão, como a demência e a idiotia, formas em que há 
ausência de inteligência, sendo, portanto, incuráveis. O primeiro tipo de 
monomania é a intelectual, ou seja, uma lesão parcial da inteligência, que 
caracteriza uma desordem concentrada num único objetivo ou numa série 
limitada de objetos, presente no delírio. O segundo tipo é a monomania 
afetiva, cuja desordem se apresenta no comportamento, sem alterar a inte
ligência, mas os hábitos, o caráter e as paixões. O terceiro tipo é a monomania 
instintiva, ou "monomania sem delírio", que afeta a vontade; a alienação, 
nesse caso, não é uma desordem intelectual nem moral; o alienado é impul
sionado por uma "força irresistível, por arrebatamento que não pode vencer, 
por um impulso cego, ou uma determinação irrefletida, sem interesses, sem 
motivos" (Esquirol, 1838, 11:803-804). 

Em Danação da Norma (Machado, 1978), fica clara a necessidade de 
analisar a relação entre a loucura, a inteligência e a vontade a partir de Des 
Maladies Mentales, de Esquirol (1938). Pois Esquirol não a pensa como 

2 8 Para a classificação das monomanias, ver ESQUIROL. De la monomanie. In: ESQUIROL, 1 8 3 8 : 

7 9 2 - 8 3 4 . 



fenômeno homogêneo, nem unitário. As diferentes formas de loucura ca

racterizam-se ora pelo delírio, como a lipemania, a monomania e a mania, 

ora pela desrazão, como a demência e a idiotia, formas em que a inteligência 

é aniquilada, e que são incuráveis. Para Esquirol, quando a loucura não é 

aniquilamento ou enfraquecimento da inteligência, ela é delírio. 

A definição de loucura como delírio estabelece uma relação direta com 

problemas da inteligência. Porém, delírio não corresponde à inexistência do 

pensamento, desrazão. O delírio é um distúrbio, uma perturbação, uma 

desordem da inteligência. A faculdade da inteligência continua existindo -

ocorrendo rapidez, multiplicidade ou incoerência da idéias —, o que abre a 

possibilidade de se pensar em reabilitação, transformação, e cura. Não se 

trata de ausência de pensamento, mas sobretudo de falta de atenção, em 

presença da razão, mesmo quando o pensamento é desordenado e as rela

ções do eu com o mundo são alteradas. 

Com Esquirol, o conceito de delírio parcial dirige-se a um tipo de 

delírio limitado a um determinado objeto ou grupo de objetos, continuan

do a inteligência a funcionar normalmente em todas as outra atividades. 

Daí a importância do conceito de monomania para a transformação da rea

lidade da loucura a partir da psiquiatria, afirma Machado (1978:387-388). 

A psiquiatria produz um deslocamento: a inteligência não é mais, a partir de então, o 

referencial básico para se aferir a existência ou o grau de loucura. Se encontramos na definição 

citada de monomania o aspecto do delírio da inteligência e predominância de uma paixão, 

podemos afirmar que toda sua teoria deixa claro, desde o primeiro momento, que o nivel das 

paixões é muito mais fundamental, como característica da alienação mental, do que o da 

inteligência. Se a loucura implica desordem da sensibilidade, da inteligência ou da vontade, 

sua característica essencial não é ser erro ou ilusão dos sentidos, delírio da inteligência, mas 

perversão da vontade, que é um fenômeno moral, e não intelectual. 

Assim, a loucura é relacionada, em termos de cura e de sintomatologia, 
ao comportamento moral, mais do que à atividade intelectual e ao delírio. 
Pois a monomania relaciona-se ao delírio, porém, numa relação menos básica 
do que sua relação com a vontade - a mais fundamental —, nível em que se 
situam as paixões que caracterizam o comportamento moral (Machado, 1978). 

Se a alienação é sobretudo uma desordem do comportamento, se ela se 
insurge contra a ordem social por meio de atos involuntários, a cura só pode 
ser obtida pela imposição de certas normas transmitidas por um processo 
de reeducação do alienado, de um tratamento moral. De acordo com o 
princípio de isolamento formulado por Esquirol, a possibilidade de êxito 



nesse tipo de tratamento depende do afastamento do louco num espaço 

que o separa das causas de sua loucura, inscritas na sociedade e principal

mente na família, espaço medicalizado, terapêutico, organizado, sendo ele 

mesmo instrumento de cura. 

Tal princípio foi o que guiou a construção do hospício de alienados no 

Brasil. Sua formulação encontra-se em textos como 'De la folie' e 'Sur 

l'isolement des alienés'. As idéias básicas apresentadas em 'De la folie' são as 

seguintes: "O isolamento consiste em subtrair o alienado a todos os seus 

hábitos, afastando-o dos lugares que ele habita, separando-o de sua família, 

seus amigos, seus servos: cercando-o de estranhos; mudando toda sua manei

ra de viver" (Esquirol, 1838, 1:16), pois é necessário subtrair o alienado de 

todas as causas que produzem a alienação mental. "O isolamento tem por 

objetivo modificar a direção viciosa da inteligência e das afecções dos aliena

dos" (Esquirol, 1838, I:16), pois o afastamento do louco permite que se pro

duzam sensações novas que quebram a cadeia viciosa das idéias das quais o 

alienado não conseguia sair. "Das privações que o isolamento impõe, nascem 

fenômenos morais preciosos para a cura" (Esquirol, 1838, I:16). Devem ser 

isolados também "para sua segurança, de seus familiares e da ordem pública" 

e para "submetê-los a um regime apropriado a seu estado" (Esquirol, 1838, 

I:16). A arquitetura é um fator importante de cura, pois o que cura é a loca

lização do indivíduo e a própria organização do espaço em que o alienado tem 

contato com pessoas de seu sexo, sua classe, seu tipo de comportamento. 

Teoricamente, a figura do médico deve constituir, por si só, importante 

fator de recuperação, pela sua capacidade de impor uma ordenação na inteli

gência, se necessário, e na vontade, ou seja, nos sentimentos do alienado, reor

ganizando um contato entre o doente e a família por intermédio do hospício. 

No tocante às causas da doença, o hospício justifica-se, por isolar o 
louco da família a fim de romper os hábitos ligados à sua loucura, e no 
tocante ao tratamento, por possibilitar a intervenção terapêutica,29 dadas a 
sua posição geográfica nos limites da cidade, suas condições de ar puro, 

2 9 Na opinião dos autores de Danação da Norma, fica claro que "o princípio de isolamento 

expressa uma zona de conflito entre a família da época e a psiquiatria: o louco causa, mas 

acirra e confirma a alienação mental. Trata-se, portanto, de reorganizar o contato entre o 

doente e a família através do hospício. (...) as despesas e o medo atrapalham a vida familiar. 

Retirando o peso que a fazia funcionar mal, retirando o perigo que a amedrontava, o objetivo 

do alienista, enquanto operador de uma transformação, é se colocar como defensor e protetor 

da família" (MACHADO, 1 9 7 8 : 4 3 0 - 4 3 1 ) . 



silêncio, tranqüilidade. Ele é "mais uma instituição a quem a política da 

Medicina Social assinalou um lugar fora do aglomerado urbano" (Machado 

et al., 1978:432). 

Seu projeto de isolamento, no qual o tratamento exclui o doente da 

vida social, se completa por uma organização interna e pela distribuição dos 

indivíduos de modo a que a vida do hospício seja regular. Essa distribuição, 

contudo, embora se dê como uma conseqüência das categorias teóricas, não 

corresponde à divisão da loucura tal como aparece no quadro nosográfico; 

seu critério não é nada médico: separa por sexo e por categorias tais como 

tranqüilos/agitados, sujos/limpos, e outras do gênero. 

Com idéias advindas da psiquiatria francesa instituiu-se o hospício no 

Brasil, por meio do qual a medicina mental se exerceria na prática e na 

teoria. Mas, a institucionalização do espaço asilar para o louco não favore

ceu em nada a pesquisa psiquiátrica científica; os hospícios logo se mostram 

ineficientes, superpovoados, não medicalizados, e os psiquiatras custam a 

adquirir autoridade para exercer sua profissão de modo a poder produzir 

conhecimento científico. Ao contrário do que ocorreu na Europa, o nosso 

hospício não resulta de um processo intrínseco à ciência, conturbado por 

grandes debates, que, baseando-se no seu corpo teórico, prescreveu o isola

mento do louco, num espaço especial. Nesse espaço o louco seria tratado 

como acometido por uma doença de tipo especial, não devendo por isso ser 

acolhido em hospital comum, nem tratado como criminoso nas prisões. 

Na França, o hospício procurava ser o espaço onde a teoria seria aplica
da; além disso, apresentava-se como um rico material para a elaboração 
científica, suscitando questões de cunho teórico, de ordem conceituai e de 
cunho prático. Questões como o poder político dos psiquiatras e a eficiên
cia da psiquiatria em termos de cura, além de problemas relativos à assis
tência aos alienados, suscitavam a reflexão constante sobre a realidade asilar, 
na exigência de novas formulações, a fim de se obter meios de recuperação 
cada vez mais eficazes. No Brasil, o hospício se encontrava em mãos de uma 
administração leiga, isto é, não médica, e nele prescindia-se de assistência 
psiquiátrica, o que causava polêmicas de todo tipo, menos as que pudessem 
provocar debates dentro do campo da psiquiatria.30 

3 0 Em Os Alienados no Brasil, Teixeira Brandão ( 1 9 5 6 ) exige mais poder e afirmação do princípio 

de autoridade médica no Hospício de Pedro II, cujo atraso era atribuído à má gestão das 

relações de poder no interior de seu espaço, monopólio do poder e da informação das religiosas 



Dessa forma, a teoria psiquiátrica no Brasil se mantém à margem do 

processo de autocrítica por que passava na Europa até meados do século 

XIX. Tal processo intensificava-se com os dados da experiência asilar, por 

meio dos quais a psiquiatria vinha renovando seus princípios, sempre na 

tentativa de se posicionar como uma ciência médica, aprofundando seu 

saber no campo da objetividade científica. 

Em História da Loucura, Foucault reduz a importância do saber sobre a 

loucura, afirmando que "se o personagem médico pode delimitar a loucura, 

não é porque ele a conhece, é porque ele a domina; e aquilo que para o 

positivismo será uma figura da objetividade é apenas a outra vertente, a da 

dominação" (Foucault, 1972:525). 3 1 

Esse aprofundamento da busca no campo da objetividade científica já 

se fazia, no decorrer de todo o século XIX, com o estudo das causas da 

doença mental, por meio de uma etiologia que faria a teoria psiquiátrica 

penetrar tanto mais nos moldes científicos da época quanto conseguisse 

ligar o caráter subjacente da doença a causas objetivas, ou seja, orgânicas, 

atribuindo-as a lesões físicas. 

Os psiquiatras começam a criticar o emprego da pura força física na relação com os alienados 

por parte dos enfermeiros, e as disputas entre religiosas e enfermeiros contra os médicos, cuja 

presença junto do louco era ocasional, meramente burocrática, não permitindo que o hospício 

fosse um lugar de conhecimento da loucura e de restabelecimento do doente mental. C o m o 

ressalta Alexandre de Carvalho, ao reivindicar, com o advento da República ( 1 8 9 0 ) , a criação 

de um projeto de assistência científico, baseado numa medicina científica, os alienistas 

conseguiram que o Hospício de Pedro II fosse subordinado à administração pública. Desde 

1 8 5 2 , ele funcionava, porém a direção da instituição permanecia nas mãos da Santa Casa da 

Misericórdia do Rio de Janeiro (CARVALHO, 2 0 0 0 ) . 

3 1 Em Uma Trajetória Filosófica: para além do estruturalismo e da hermenêutica, salienta-se que 

Foucault analisa o sucesso da psiquiatria, atribuindo maior importância à integridade moral 

do médico do que ao seu estatuto científico. "Se quiséssemos analisar as estruturas profundas 

da objetividade no saber e na prática psiquiátrica do século XIX (...), seria necessário, justamente, 

mostrar que esta objetividade é, na origem, uma classificação de ordem mágica (...). aquilo 

que chamamos de prática psiquiátrica é uma certa tática moral, contemporânea do final do 

século XVIII , conservada nos ritos da vida asilar, e recoberta pelos mitos do positivismo" 

(FOUCAULT apud DREYFUS & RABINOW, 1 9 9 5 : 1 1 ) . Salienta-se, ainda, que, para ele, o crescimento 

do positivismo científico encobre, sob a aparência da objetividade, a explicação do poder de 

curar, que só se esclareceu mais tarde com Freud. Na opinião de Foucault, tal esclarecimento 

deve-se a Freud, que explicitou a relação médico-paciente como objeto de ciência, relação 

considerada fundamental no tratamento das doenças mentais. Contudo, com Freud, o poder 

e a eficácia do terapeuta foram encobertos pelo mito da cientificidade e a autoridade do 

psicanalista não surgiu de sua ciência. 



É nesse contexto que a teoria de Morel se desenvolve e marca, a partir 

do final do século XIX, a elaboração da teoria psiquiátrica. 

A TEORIA DA DEGENERESCÊNCIA 

A passagem do método semiológico de classificação para uma etiologia, 

ligando a idéia de elemento subjacente e a evolução da doença mental a 

uma causa objetiva, realiza-se pela concepção de degenerescência de Morel, 

exposta no Traité des Dégénérescences Physiques..., publicado em 1857, desti

nado a demonstrar a origem e a formação das variedades doentias da espécie 

humana. Segundo Morel, "é impossível separar o estudo da patogenia das 

doenças mentais do estudo das causas que produzem as degenerescencias 

fixas e permanentes, cuja presença, no meio da parte sã da população, é um 

perigo incessante" (Morel, 1857: introdução). 

Para ele, a psiquiatria deve agir por meio de uma profilaxia preservativa 

que combata as causas da doença e previna seus efeitos, 

tentando modificar as condições intelectuais, físicas e morais daqueles que, devido a razões 

diversas, foram separados do resto dos homens; ela deve, antes de reenviá-los ao meio social, 

armá-los por assim dizer contra si mesmos a fim de atenuar o número de recidivas. (Morel, 

1 8 5 7 : 6 9 1 ) 

As degenerescências são desvios doentios do tipo normal da humanida

de, transmitidos hereditariamente. Elas podem ter causas diversas e, como 

afirma Robert Castel (1976), o plano do Tratado das Degenerescências de 

Morel é ordenado em função dessa diversidade: intoxicações diversas, influ

ências do meio social ou da hereditariedade, doenças adquiridas ou congê

nitas. Quando instalada, a doença segue seu curso e transmite-se a seus 

descendentes, até a extinção da linhagem. 

O programa de profilaxia estudado por Morel abrange a higiene física 
e moral e dirige-se igualmente ao conjunto social: 

Concebemos que o objetivo a ser atingido na aplicação dos meios terapêuticos e higiênicos 

está singularmente ampliado. Com efeito, nós não estamos mais diante de um homem 

isolado, mas em presença de uma sociedade, e a potência dos meios da ação deverá estar em 

relação com a importância do objetivo. (Morel, 1 8 5 7 : 7 6 - 7 7 ) 

Tal noção de profilaxia está vinculada a um deslocamento operado em 
relação à concepção teórica da doença mental, que não é mais analisada a 
partir de uma fenomenologia direta da desordem social. Ao contrário, refe
re-se ao social, porém aproxima-se, o mais possível, da medicina e de suas 



tendências organicistas. Vemos Morel afirmar: "persegui minha idéia do

minante, que era ligar, mais fortemente do que havia sido feito até então, a 

alienação mental à medicina geral" (Morel, 1857:introdução). 

Como ressalta Castel em L'Ordre Psychiatrique, numa discussão consa

grada ao no-restreint, ou seja, à questão prática que coloca em causa a con

cepção tradicional do tratamento moral, Morel marca o alargamento da 

definição da doença mental, ao afirmar que escreveu "um livro inteiro para 

alargar o estudo das causas especiais da alienação, a ele acrescentando o 

estudo das causas de degenerescências intelectuais, físicas e morais da espé

cie humana" (Morel, 1860:95). Essa definição ampliada de patologia refor

ça a relação entre tamanha transformação teórica da doença mental e sua 

profunda repercussão na prática. 

A teoria da degenerescência exerceu uma influência marcante sobre a 

psiquiatria, no final do século XIX; desde Morel os alienistas brasileiros 

usaram irrefletidamente o princípio dos estigmas degenerativos. Andrada o 

ressalta, afirmando que "os alienistas reconhecem facilmente estigmas 

degenerativos em inocentes disposições anatômicas" (Andrada, 1916:139). 

O conceito de "estigmas degenerativos" passa a ser abusivamente utilizado, 

como causa ou como sintoma, ocasionando grande confusão na teoria da 

alienação mental. É sobretudo nos diagnósticos psiquiátricos que essa con

fusão aparece. "Esses estigmas que os médicos vêem em toda parte revelam 

apenas uma estereotipia diagnóstica quando não seja uma simples ecolalia 

de designação", afirmam Juliano Moreira e Afrânio Peixoto (1955:27). 

Somente a partir de Juliano Moreira é que se começa a questionar a 
função dos estigmas degenerativos na formação da doença mental, que pas
sam então a ser considerados apenas como uma "estereotipia diagnóstica" 
(Moreira & Peixoto, 1914:27), e surge um esforço para defini-los clara
mente.32 A teoria das degenerescências torna-se, assim, alvo de estudos por 
parte de nossos psiquiatras, que a analisarão com o objetivo de esclarecer a 
confusão que dela se originou na psiquiatria brasileira. 

As degenerescências são desvios patológicos do tipo normal da huma
nidade, transmitidos hereditariamente; originam-se por intoxicações diver

3 2 Também na Europa os estigmas degenerativos são da maior relevância para o conhecimento 

científico da alienação: "Os estigmas degenerativos têm valor, em matéria de alienação mental, 

não como reveladores de causas da loucura, mas como fenômenos precursores de possíveis 

psicopatias" (MOREL, 1 8 5 7 : introdução). 



sas, por moléstias adquiridas ou congênitas ou por influências do meio so

cial ou da hereditariedade. A evolução própria à doença mental se explicava 

pela herança da enfermidade que, uma vez instalada, segue seu curso e se 

transmite à descendência até a extinção da linhagem: 

o desvio, por mais simples que o supomos em sua origem, encerra contudo elementos de 

transmissibilidade de tal natureza, que aquele que traz seu germe torna-se mais e mais 

incapaz de preencher sua função na humanidade, e que o progresso intelectual já prejudi

cado em sua pessoa encontra-se ainda ameaçado na de seus descendentes. 

(Morel, 1857: introdução) 

Morel transfere a inteligibilidade da doença mental, antes dada pelo 

sintoma e pelo signo, para uma causalidade oculta que põe em movimento 

o processo de evolução da doença, usando esses dois critérios - causalidade 

e evolução — para a composição do quadro nosográfico dos distúrbios psí

quicos. Para ele, é importante conhecer as condições degenerativas, pois "a 

ciência experimental, como o faz observar este sábio fisiologista, esgota em 

outras que as infrações à lei e a ausência de cultura intelectual trazem na 

evolução normal do homem psíquico" (Moreira & Peixoto, 1914:27). Morel 

as define de modo a abranger as condições exteriores, sociais: 

Por outro lado, há uma multidão de circunstâncias onde as soluções que poderiam dar a 

filosofia experimental são todas encontradas a partir da posição deplorável que as causas 

degenerativas criam para a espécie humana em determinadas condições (...) admito a 

degradação original da natureza humana, agindo só ou com o concurso das circunstâncias 

exteriores, das instituições sociais e de todas as influências ocasionais análogas. (Morel, 

1857:introdução) 

Morel define as degenerescências como desvios da natureza originária 

do homem, determinando certos estados anormais nas raças: 

os desvios [do tipo primitivo] trouxeram variedades, entre as quais umas constituíram raças 

capazes de se transmitir com um caráter típico especial; outras criaram nas diversas raças elas 

mesmas estes estados anormais que serão o objeto especial desses estudos, e que eu designo sob 

o nome de degenerescencias. (Morel, 1857:introdução) 

Sua teoria baseia-se na noção de desvio do tipo normal, para fundamen
tar a dicotomia normal-anormal. "Degenerescência e desvio doentio do tipo 
normal da humanidade são, portanto, no meu pensamento uma só e mesma 
coisa". E, ainda, "As degenerescências só podem então ser resultado de uma 
influência mórbida, seja de ordem física, seja de ordem moral" (Morel, 
1857:introdução). Tal desvio pode ser de origem física ou moral. 

A teoria da degenerescência realiza uma transformação radical na con
cepção de doença mental; ao atribuir sua causa a uma lesão orgânica, desloca 



a racionalidade da loucura de uma psiquiatria social da desordem para o 

tronco comum da medicina, afastando-se do conceito de doença mental 

que caracteriza a escola psiquiátrica do século XIX. Contudo, essa mudança 

não se estende ao método de abordagem da loucura: a nova definição de 

doença mental não traz, para a psiquiatria, nenhuma modificação quanto à 

necessidade de ser classificatória. Continua a ser um saber essencialmente 

nosográfico, só que agora o critério para estabelecer as entidades nosológicas 

é outro: elas não se determinam mais pelos sintomas de ordem moral, mas 

a partir de uma causalidade física: 

A predisposição, a causa determinante que põe em jogo esta predisposição, enfim a sucessão 

e a transformação dos fenômenos patológicos, que se envolvem e se comandam sucessiva

mente, determinam por procedimento genético ou patogênico o lugar que deve ocupar o 

indivíduo no quadro nosológico. (Morel, 1 8 5 7 : introdução) 

O conceito de degenerescência opera essa mudança, primeiramente, ao 

atribuir a degeneração das células do sistema nervoso à intoxicação; tal de

generação, por sua vez, pode ser causa de doença mental, fazendo com que 

a clínica médica seja integrante do tratamento da alienação no que diz res

peito ao componente fisiológico dos distúrbios mentais. 

Em segundo lugar, por meio da concepção de degeneração como um 

processo fisiológico que atua, ao longo do tempo, sobre o psicológico, tor

nando, cientificamente, diversos indivíduos mentais sãos suscetíveis de se 

tornarem alienados, na medida em que apresentam uma anormalidade pas

sível de desencadear esse processo de degeneração, como são consideradas, 

no século XX, a epilepsia, a sífilis e as intoxicações voluntárias do tipo do 

alcoolismo, cocainismo, morfinismo etc. Dessa maneira, os distúrbios psí

quicos não serão mais considerados apenas do ponto de vista da doença 

mental propriamente dita, mas estendem-se a todas as anormalidades que 

podem degenerar em psicopatologia. 

A transmissão hereditária será, segundo a concepção de Morel (1857), 
a característica fundamental da degenerescência, caso em que, em sua opi
nião, a transmissão ocorre em condições bem mais graves do que as que 
regulam as leis comuns da hereditariedade. 

A fundamentação hereditária, com suas tendências organicistas, tem, 
no início do século XX, grande repercussão sobre psiquiatria brasileira. Pri
vilegia o atavismo, "esse modo particular de herança" (Andrada, 1916:138), 
freqüentemente utilizado como argumentação da etiologia das enfermida



des mentais, ocasionando um aumento de prognósticos pessimistas quanto 

à recuperação das doenças do cérebro, pois é muito maior o número de 

incuráveis, no sentido médico, do que o número de reeducáveis. Os diag

nósticos passam a acusar uma quantidade de moléstias hereditárias muito 

superior aos outros tipos. 

O conceito de atavismo, explica Juliano Moreira, foi desenvolvido pe

los italianos Tanzi e Riva: parte do princípio de que humanidade evolui em 

direção a um subjetivismo decrescente - o eu subordinado mais e mais ao 

mundo exterior. A permanência no estado egocêntrico, próprio à infância, 

seria aquilo que permite definir as degenerescencias como uma regressão 

atávica à ancestralidade, à qual se pode atribuir a razão de muita doença 

mental ser chamada de 'doamento de atavismo'. "A evolução intelectual na 

humanidade se faz no sentido de um subjetivismo decrescente, o eu subor

dinado, assim, mais e mais ao mundo exterior; seria pois atávica essa regres

são à ancestralidade egoísta e o paranóico seria um documento de atavismo" 

(Moreira & Peixoto, 1914:26). 

Seu argumento baseia-se na comparação do desenvolvimento da huma

nidade ao da criança: "Cada criança que nasce é socialmente comparável ao 

primeiro homem; o Eu lhe é hipertrofiado, e sem as restrições modificadores 

seria comparável a um louco ou criminoso. É a educação que as submete e 

modifica, dando-lhes identidade social" (Moreira & Peixoto, 1914:27). 

O enfoque do atavismo, perpassado pela teoria de Morel, torna-se o 
ponto básico para a concepção da geração de indivíduos degenerados, res
ponsáveis pela alta taxa de criminalidade e pela baixa produtividade da 
sociedade brasileira em relação aos países mais desenvolvidos. Em Assistên
cia aos epilépticos. Colônias para eles', Juliano Moreira ressalta que essa 
criminalidade é uma revelação sintomática da epilepsia, que "fornece um 
vasto contingente à legião de criminosos de todas as classes (...) deve-se 
atentar também para os epilépticos estrangeiros que vêm tentar a sorte e 
que caem no alcoolismo e no crime" (Moreira, 1905a: 167). 

Vistos nesse contexto, os epiléticos, os alcoólatras e os sifilíticos, que não 
são doentes mentais propriamente ditos, são considerados um entrave para o 
progresso; eles representam um grande risco para a ordem social, na medida 
em que durante as crises são improdutivos, atentam contra a disciplina e 
concorrem para a transmissão de seu mal a seus descendentes, gerando "maus 
filhos, para infortúnio do nosso futuro" (Moreira, 1905a: 167). 



A saúde mental passa a ser estudada no contexto social. A teoria da 

degenerescencia e o atavismo abrem o discurso da psiquiatria para um novo 

campo de pesquisa: os degenerados de toda espécie, mesmo não alienados, 

para os quais deve-se montar um amplo sistema assistencial. A teoria psiqui

átrica se alarga, lançando-se ao mesmo tempo no saber da medicina geral, 

devido a suas tendências organicistas, e no saber sociogenético, ao estabelecer 

novos fundamentos para a relação entre doença mental e sociedade: a saúde 

mental se torna "um problema que concerne ao estudo dos fatores de desen

volvimento físico e intelectual das raças" (Moreira, 1899-1900:112). 

Em 'A sífilis como fator de degeneração', Juliano Moreira a estuda em 

sua relação com a sociedade, ao lembrar os perigos individuais, hereditários 

e sociais que derivam da sífilis: "Os grupos humanos que se interessam pela 

própria conservação não descuram ponderar aprofundadamente os motivos 

que os podem aniquilar" (Moreira, 1900:112). Como os perigos são im

portantes, ao apontá-los, Juliano Moreira exprime a ineficiência ou o desin

teresse dos poderes públicos quanto aos problemas médicos em discussão: 

"Dos poderes públicos não há que esperar entre nós reformas que atinjam 

os perigos sociais; é da propaganda dos médicos, que poderá resultar algum 

proveito para o grupo humano" (Moreira, 1900:112). 

A preocupação com o conceito de degenerescência opera modificações 

no corpo teórico, agora diante da necessidade de definir novas enfermidades e 

posicioná-las de acordo com o quadro nosográfico. A epilepsia, por exemplo, 

é retomada; passa a ser analisada como um conceito da patologia psiquiátrica: 

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

extensão ¿ impossível prever. Em todo caso, sempre há de ficar um grande grupo de 

degenerados, em que as reações convulsivas são apenas um modo de descarga nervosa, 

podendo alternar com outros modos psíquicos de exteriorização doentia. (Moreira, 

1 9 1 2 b : 3 1 5 ) 

Esse conceito de cunho patológico resulta do enfoque sociogenético33 

na racionalidade médica do discurso psiquiátrico sobre os perigos sociais 

3 3 Segundo Birman, a sociogênese da doença mental é a formulação de uma hipótese presente 

no discurso psiquiátrico para explicar a relação entre o crescimento da população de alienados 

mentais e o desenvolvimento da sociedade. A hipótese é: "Existiria uma relação causal entre 

o processo de desenvolvimento material e o surgimento da alienação mental, sua difusão e a 

diversificação de suas formas. C o m o conseqüência desta hipótese, a sociedade industrial seria 

a responsável pela difusão da intensificação da loucura. Ela permitiria um desenvolvimento 

das paixões, exporia as individualidades a um maior limiar de frustração, produzindo assim a 

alienação em larga escala" (BIRMAN, 1 9 7 8 : 2 2 4 - 2 2 5 ) . 



que devem ser assistidos com muito empenho: "A assistência e essas pessoas 

[aos epiléticos] impõe-se à sociedade como uma medida altamente eficaz e 

por isso mesmo digna de ser efetuada com a energia que ela costuma 

despender com a própria conservação e para debelar os perigos sociais" 

(Moreira, 1912a:315). 

O caráter social do conceito de hereditariedade faz o combate à 

mestiçagem aparecer sob uma roupagem de cientificidade. A mestiçagem 

será considerada negativa para a composição de uma sociedade civilizada 

em que os padrões de progresso não devem ser ameaçados pela geração de 

indivíduos suscetíveis de degeneração física e moral, conseqüência da união de 

raças diferentes, que ao se cruzarem os transmitem à descendência, formando 

'raças mais fracas'. Essas idéias são propugnadas pelos psiquiatras da Liga Brasi

leira de Higiene Mental, 3 4 que tomaram o modelo conceitual organicista 

para fundamentar a proposta preventiva da psiquiatria do século XX.35 

3 4 Fundada em 1 9 2 3 pelo psiquiatra Gustavo Riedel, a Liga Brasileira de Higiene Mental tinha 

o objetivo de melhorar a assistência aos doentes mentais. A partir de 1 9 2 3 , os psiquiatras da 

Liga começaram a elaborar projetos que visavam à prevenção, à eugenia e à educação dos 

indivíduos normais', inclusive por meio de uma ação terapêutica que deveria exercer-se no 

período pré-patogênico, isto é, antes do aparecimento dos sinais clínicos da doença mental. 

De acordo com Alexandre de Carvalho ( 2 0 0 0 ) , a higiene mental, como campo de saber e de 

práticas, nasceu nos Estados Unidos em 1 9 0 8 ; no Brasil, os psiquiatras da Liga foram apontados 

como grandes dirigentes das primeiras campanhas em favor da profilaxia mental. Segundo 

Alexandre de Carvalho (2000 ) e de acordo com diversos autores (COSTA, 1 9 7 6 ; AMARANTE, 

1 9 8 3 , 1 9 9 4 ; ENGEL, 1 9 9 3 , 1 9 9 5 ; REIS ( 2 0 0 0 ) ; AMARANTE et al., 1 9 9 5 , a Liga Brasileira de 

Higiene Mental foi a instituição mais expressiva da psiquiatria higienista. 

3 5 De acordo com REIS ( 2 0 0 0 ) , costuma-se admitir que a eugenia foi formulada primeiramente 

pelo inglês Francis Galton, na segunda metade do século XIX. Darwinista e estudioso da 

hereditariedade, ele a considerava uma "ciência do melhoramento do patrimônio hereditário"; 

essa ciência atribuía "as linhagens mais adaptadas ou mais bem dotadas mais oportunidade em 

relação aquelas que o são menos" (DARMON apud REIS, 2 0 0 0 : 1 6 6 ) . Reis explica que, nessa 

época, difundia-se, na Europa, um temor ao "suicídio da raça" ou à "degenerescência da raça", 

decorrente do pressuposto de que os indivíduos das ditas "raças superiores", abstendo-se 

deliberadamente de procriar, apresentavam uma taxa de reprodução muito baixa. Esse quadro 

se agravava ainda mais devido ao fato de que, com o progresso da civilização, protegiam-se 

cada vez mais, por humanitarismo e filantropia "contra-seletiva" no dizer dos eugenistas, os 

doentes físicos e mentais - além daquela espécie de degenerado tipicamente moral - , que de 

outra forma deveriam desaparecer, ou seja, por seleção natural, rebaixando-se, assim, o nível 

geral da espécie (ROLL-HANSENS apud REIS, 2 0 0 0 : 1 6 6 ) . De acordo com Stepan (apud REIS, 

2 0 0 0 ) , no caso brasileiro, os primeiros esforços sistemáticos de eugenia ocorreram em 1 9 1 8 , 

com a fundação, por iniciativa de Renato Kehl, da Sociedade Eugênica de São Paulo, que 

reunia a maioria da elite médica dessa cidade. Contava com 1 4 0 membros, sendo seu presidente 

Arnaldo Vieira de Carvalho, diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo. Embora tendo 



De acordo com Elso Arruda (1959), a higiene mental é, então, consi

derada uma ciência, uma disciplina positiva, normativa e aplicada. Positiva, 

porque tem por objetivo a manutenção da saúde mental e a prevenção dos 

distúrbios psíquicos. É normativa porque, para alcançar seu objetivo, sujei

ta-se a normas indispensáveis, ou as prescreve. É aplicada, porque seus prin

cípios podem ser aplicados aos mais diferentes setores da atividade huma

na, objetivando uma existência sadia e a felicidade individual e coletiva. O 

setor profissional é um deles. 

A saúde mental é compreendida como a "expressão completa e livre de 

todas as potencialidades do indivíduo em recíproca harmonia, objetivando 

ideais, aspirações e propósitos de sua personalidade" (Hadfield apud Arruda, 

1959:61). A essa característica acresce-se o fator de adaptação biológica e 

social do indivíduo. 

Segundo Cunha Lopes (1940), a higiene mental abrange todos os cír

culos da atividade humana. Do ponto de vista biológico, o homem é um 

animal racional e pensante, é por excelência dotado de atividade do cére

bro. Por isso mostra-se tão suscetível às vicissitudes que incidem sobre seu 

cérebro. A higiene mental assume um duplo papel: conservar a saúde psí

quica e prevenir as doenças do cérebro. 

Em sua opinião, Juliano Moreira já previa, em 1906, a época da higie

ne profilática. Em carta enviada do Egito aos Arquivos Brasileiros de Psiqui

atria (1907), Juliano Moreira escreve: 

as questões de herança, seus complexos pormenores, as relativas ao alcoolismo e à sífilis, 

ditarão por certo as normas principais das moléstias mentais e não somente destas, das 

nervosas em geral também, porque sobre as fraquezas do sistema nervoso germina a 

loucura e se iniciam as regressões mais ou menos rápidas da família (...) É claro portanto 

que é tempo de diminuir o número de alienados. É evidente que não podemos nutrir a 

esperança de uma vitória decisiva a curto prazo, mas aqui, como já ocorre a outras moléstias 

humanas, em breve surgirá a época da higiene profilática. (Moreira apud Cunha 

Lopes, 1 9 4 0 : 2 3 5 ) 3 6 

contado com uma recepção bastante favorável nos meios médicos e na imprensa, a Sociedade 

Eugênica não conseguiu sobreviver à morte de seu presidente e à ida de Renato Kehl para o 

Rio de Janeiro em 1 9 1 9 . 

Cunha Lopes descreve a campanha pela eugenia, realizada em 1 9 1 7 , por meio da imprensa, 

que resultou na constituição da Comissão Central Brasileira de Eugenia. Seus objetivos eram: 

a) manter no país o interesse pelo estudo das questões de hereditariedade e eugenia; b) 

propugnar a difusão dos ideais de regeneração física, psíquica e moral do homem; c) prestigiar 

ou auxiliar, ad libitum, toda organização científica ou humanitária de caráter eugênico. Juliano 



Com o movimento dito científico iniciado no Brasil por Juliano Moreira, 

esse problema é debatido e retomado na sua origem, tornando relativo o 

alcance do conceito de hereditariedade, sobretudo do atavismo. Até então, 

a mestiçagem e a hereditariedade vinham sendo consideradas únicas fontes 

de quase todos os desvios mentais, na medida em que se constituíam como 

principal causa de degeneração. 

Juliano Moreira estuda a causa da degeneração associando-a direta

mente ao problema do alcoolismo, à higiene, à alimentação e à moralização 

das massas, com a qual a medicina mental deve colaborar para cuidar "des

tas classes desprovidas que apenas entrevêem o movimento ascendente das 

classes superiores e não podem alcançá-lo se são abandonadas a suas própri

as forças" (Morel, 1857:687). 

Com base nessa noção de moralização das massas, Juliano Moreira anali

sa o problema dos negros africanos alcoolizados. Afirma que "o álcool infiltrava 

nos neurônios os elementos degenerativos que, reforçados através dos tempos, 

dão razão de ser de muita tara atual, atribuída à raça e à mestiçagem por todos 

aqueles que não se querem dar ao trabalho de aprofundar as origens dos fa

tos". E, ainda, que "a má natureza dos elementos formadores de nossa nacio-

Moreira argumenta em favor da eugenia: "O Brasil está destinado, como país de imigração, a 

ser o rebotalho movediço (...) seremos o refúgio dos piores imigrantes. Da análise de nossas 

estatísticas manicomiais e criminais pode o observador atento concluir que a emigração não 

desejável (dos norte-americanos) é a que constitui o principal fator de aumento de alienados 

e delinqüentes em nossos manicômios e prisões. O número de delinqüentes europeus escapados 

à punição de seu país é entre nós muito maior que à primeira vista parece. (...) Da má 

qualidade das gentes que desde os tempos da primitiva colonização têm se incorporado ao 

nosso povo dependem, por força de herança e más condições de educação, muitos defeitos de 

nossa população atribuídos a mestiçagens e quejandos absurdos" (MOREIRA apud LOPES, 

1 9 4 0 : 6 ) . O objetivo da eugenia, comenta Cunha Lopes, é aumentar a descendência de casais 

geno e fenotipicamente sadios e de promover casamentos favoráveis sob esse mesmo ponto de 

vista; procurar limitar o quanto possível a descendência de anormais e restringir a multiplicação 

de indivíduos hereditariamente inferiores. "As medidas que decorrem da eugenia, afirma ele, 

dependem do esforço das elites e da educação e cultura das massas populares" (LOPES, 1940:7-8) . 

Em sua opinião, há dois tipos de eugenia. A positiva, feita por meio da propaganda que 

esclarece e aconselha, enaltecendo qualidades básicas universalmente aceitas - inteligência, 

boa saúde, relativa imunidade para doenças, certos traços de caráter (coragem, domínio sobre 

si mesmo, bondade, tolerância, iniciativa, confiança, honestidade e t c ) : "O que importa 

portanto é intensificar a educação popular, ensinado quais são as boas qualidades tradicionais 

da espécie humana". A eugenia negativa é a interdição de casamento entre raças muito 

diferentes com base no conceito biológico dos cruzamentos. "Cruzamento de raças próximas 

costuma dar bons resultados no tocante ao físico e também para o lado psíquico, ao passo que 

a mistura de raças mui diversas entre si dá resultados desfavoráveis" (LOPES, 1 9 4 0 : 7 - 8 ) . 



nalidade deve-se à vasta degenerescencia física, moral e social que injustamen

te tem sido atribuída ao único fato da mestiçagem" (Moreira, 1955:65). 

As degenerescencias passam a ser estudadas como algo determinado pela 
predisposição do indivíduo a esse processo hereditário, agora compreensível 
somente no âmbito moral. Juliano Moreira cita o caso de um mestiço quere
lante, filho de pai italiano alcoólatra e de uma preta normal, para contrariar a 
opinião de Nina Rodrigues, que nele viu mais uma prova da mestiçagem 
como fator de degeneração. A questão da mestiçagem como fator degenerativo 
é associada àquilo que Juliano Moreira considera, em psiquiatria, um "capítu
lo de alto interesse social e jurídico" — o chamado "processomania" (Moreira, 
1908b:426). Em sua opinião, trata-se de um problema de classificação dos 
indivíduos afetados de 'processomania' como pertencentes a um só ou a di
versos grupos psicopáticos. Estando Juliano Moreira na Itália, aproveitou para 
fazer um levantamento sobre o estado mental dos parentes não mestiços do 
doente, observando um grande número de doenças mentais na família — im
becilidade, epilepsia etc. Todos os parentes eram intelectualmente inferiores 
ao doente em questão. A superioridade intelectual do querelante seria, por
tanto, resultante não da mestiçagem, mas da circunstância de ser a mãe uma 
mulher sã (Moreira, 1908b). 

As degenerescências que atuam sobre o desenvolvimento mental não 

podem ser atribuídas à herança e à mestiçagem. Elas devem ser determina

das pela predisposição do indivíduo ao processo hereditário. A predisposi

ção, "uma determinada constituição emotiva bem definida por Dupré" 

(Moreira, 1918:322), é um conceito que surge a partir da associação do 

tipo sociológico ao âmbito da moralidade, da teoria da degenerescencia. A 

educação vai agir sobre a constituição do indivíduo, transformando-o ou 

não em doente mental. 

Quanto ao que havíamos exposto resulta que a vários grupos de indivíduos deve-se atribuir 

uma maior ou menor capacidade de resistência às causas nocivas em relação a sua predis

posição comum, e que esses são, de acordo com suas tendências especiais e de suas especiais 

condições de vida, expostos a um número maior ou menor de perigos, de pontos de vista 

análogos, que permitirão elaborar um conceito da dupla natureza daquelas multiformes 

causas mórbidas que costumam ser reunidas sob o nome de predisposição pessoal. (Kraepelin, 

1 9 2 6 , introdução) 

Assim, Kraepelin analisa a predisposição pessoal de acordo com as condi
ções de vida e tendências especiais do indivíduo, cuja definição, levada a um 
plano mais restrito, será explicitada na conclusão de Juliano Moreira a respei
to dos distúrbios psíquicos nos leprosos: 



Não se pode negar que as toxinas leprosas, atuando sobre os neurônios superiores de um 

indivíduo predisposto, possam produzir psicoses infectuosas. Além disso, as complicações 

habituais de lepra (tuberculose, estreptococia etc.) quantas vezes explicarão o aparecimento 

de tais psicoses? O estado mental varia muito com os precedentes de herança e da educação 

de cada um deles. (Moreira, 1 9 0 8 b : 4 2 6 ) 

Essa resposta a Hansen é elucidativa, porque apresenta uma confirma

ção taxativa, obtida em uma pesquisa objetiva sobre as psicoses em leprosos, 

do papel da predisposição como origem dos distúrbios mentais. Ela consti

tui o veículo da degenerescência potencializado pela herança e pela educação. 

Pois, a partir de seus estudos sobre o estado mental dos leprosos e sobre 

as várias modalidades da lepra, Juliano Moreira afirma primeiramente que 

não há uma forma de psicose particular à infecção leprosa; em segundo 

lugar, que, coincidindo com a lepra, observa-se, eventualmente, a maior 

parte das formas conhecidas de alienação mental; em terceiro lugar, que as 

complicações habituais da lepra podem ser causas do aparecimento de psi

coses em leprosos; finalmente, que o estado mental varia muito com os 

precedentes de herança e educação de cada um deles. 

É considerada determinante a relação da maneira pela qual a lepra é 

aceita pelo leproso com sua educação, com seu meio social. Aqueles que 

vêm de meios sociais mais altos têm mais dificuldade em aceitar a doença e 

a repugnância por ela provocada, enquanto os camponeses mais incultos -

não importando as diferenças étnicas - aceitam muito bem a sua desfigura

ção (Moreira, 1908b:426). 

A remissão da predisposição à questão da educação decorre portanto 

desse deslocamento do conceito de degenerescência física para o plano soci

al, que tem por conseqüência o abandono do conceito de herança atávica, 

agora vista como uma mera fantasia, visto que é concebida "só no sentido 

sociológico, e estendido ao conjunto de condições físicas e sociais do ambi

ente, originárias ou conseqüentes que nos influenciam em nossa derivação 

mesma" (Moreira & Peixoto, 1914:27). 

Contudo, o conceito de atavismo não foi de todo abandonado pela teoria 
psiquiátrica brasileira. O próprio Juliano Moreira, que o rejeita para a etiologia 
dos distúrbios psíquicos, não nega que o processo mental se dirija a uma 
submissão progressiva do eu ao meio social, mas posiciona-se claramente con
tra a idéia de um altruísmo somático, violado na doença mental - principal 
fundamento da concepção atávica. Essa idéia passa a ser considerada um con
ceito vazio, pois o altruísmo também se definirá em sentido sociológico; será 



entendido como uma especie de contrato a que a humanidade se submete. O 

egocentrismo exagerado dos degenerados deve ser atribuído a uma causalida

de moral, isto é, aos defeitos de educação que, somados à predisposição, for

mam a estrutura do indivíduo: "O altruísmo não é uma aquisição somática, é 

apenas uma espécie de contrato a que nos submetemos tácitamente ao parti

lharmos a vida social" (Moreira & Peixoto, 1914:27). 

Curiosamente, à proporção que o discurso psiquiátrico se aproxima da 

clínica médica, por meio do substrato físico oferecido pela teria da 

degenerescência, cresce seu envolvimento com a origem moral, recaindo 

inclusive em discussões sobre a educação que, longe de ser deixada para trás 

como poderia parecer aos olhos dos defensores das teorias organicistas em 

psiquiatria, ganha força, tornando-se foco de preocupação de grande parte 

dos alienistas. O problema da educação enfoca tanto a criança como uma 

medida preventiva contra a possibilidade de a civilização exercer influências 

negativas a sua saúde mental, quanto o degenerado, como uma medida 

terapêutica de reeducação por meio do tratamento moral. 

Abre-se assim um espaço para a retomada de questões relativas à civili

zação e aos problemas do meio urbano encarado como nocivo e insalubre, 

que datam do século XVIII, quando os filósofos e economistas transformam 

a imoralidade e o artificialismo urbano em causas de alienação mental.37 

Essas questões foram tratadas pelo discurso psiquiátrico no século XIX, e 

no Brasil especificamente a partir de Juliano Moreira, que lhes atribui uma 

significação médica, analisando-as com o enfoque etiológico e ao procurar-

lhes uma profilaxia. A má educação proveniente de uma sociedade civiliza

da é responsável pelo potencial dos distúrbios psíquicos no indivíduo e até, 

em um nível mais genérico, pela formação de uma raça de degenerados. 

C o m o explica Birman, a temática da cidade em vias de industrialização produzia riquezas e 

necessidades artificiais se desenvolveu durante todo o século XVIII . A questão é: se o processo 

de estimulação artificial das necessidades acelerava o desenvolvimento da produção, ela traria 

como seu corolário a 'imoralidade' dos costumes. Essa idéia, formulada pelos filósofos e 

economistas, torna-se uma temática médica a partir do final do século XVIII e início do XIX. 

A imoralidade e o artificialismo da existência transformam-se em causas de alienação mental. 

Birman cita a relação estabelecida por Esquirol entre a civilização e a etiologia do suicídio e 

da alienação mental. Refere-se, ainda, à articulação do efeito degradante do processo de 

industrialização e da divisão do trabalho no indivíduo (o parcelamento da atividade humana 

- desenvolvimento de algumas atividades e atrofia de outras, levando à degenerescência 

individual) e, visto numa perspectiva mais ampla, no conjunto dos indivíduos, formando uma 

"raça de degradados" (BIRMAN, 1 9 7 8 : 2 0 0 - 2 0 3 ) . 



Essa temática aparece nos textos psiquiátricos brasileiros, bastante 

freqüentemente, já dentro de uma visão terapêutica que contudo se de

monstra confusa, onde a dualidade clínica e moralidade permanece, ao in

vés de se resolver. 

Todo apóstolo das causas humanas, ainda que no domínio científico, há que possuir as 

bases morais serenas e estáveis (...) Tudo isso38 tem pouca importância social em compara

ção com a beleza moral que envolveu a alma do alienado, que vive com doçura, assistido 

na clinica, (...) trabalhando pela verdade e pela brandura, isto é, por todos os elementos 

efetivos do progresso, naquilo que a civilização conta como um dos acontecimentos mais 

caros, isto é, a vida do alienado. (Moreira & Austregésilo, 1 9 2 3 : 5 5 ) 

Para efeito de análise da novidade que o início do século XX representa 

para a psiquiatria no Brasil, o que vai interessar dessa temática é que a teoria 

das degenerescências com as antigas visões sobre a civilização, acrescidas do 

novo conceito de hereditariedade, fundamenta o enfoque organicista e 

sociogenético da nosografía alemã, cuja etiologia fornece o acoplamento dos 

elementos de origem orgânica e social com o estado psicológico manifestos 

na evolução do processo mental. 

Todos esses princípios desenvolveram-se lentamente durante o século 

XIX, dando forma a um novo corpo teórico. A nova concepção de doença 

mental a define "como desvio da normalidade que é, uma exceção biológi

ca" (Moreira, 1919:93); a definição do estado mental por meio da relação 

intrínseca entre a sobrevivência física e psicológica do homem originário e o 

meio social ao qual deve se adaptar, pois "[o egoísmo originário da criança] 

é indispensável à manutenção da vida nesta fase, e de tal forma que consti

tui uma verdadeira necessidade biológica" (Moreira & Peixoto, 1914:30). 

Com base em um novo corpo teórico e por meio do conceito de heran
ça, o saber psiquiátrico alarga o seu domínio, estendendo-o a toda a popu
lação, doente em potencial, na medida em que não estiver moral e organica
mente preparada para resistir à contradição subjetividade originária versus 

meio social. Nessa perspectiva, ao entrar em choque com uma educação 
inadequada, o meio social origina o indivíduo anormal no sentido de dege
nerado. O degenerado - epilético, alcoólatra, sifilítico —, mesmo não alie
nado, passa a ser objeto da psiquiatria, que não mais está restrita ao aliena
do, mas atinge a todos aqueles que podem representar um risco de desor

3 8 'Tudo isso' refere-se aos feitos de Juliano Moreira, enaltecido por ter aplicado as idéias de 

Pinei e as de Kraepelin, dando aos hospícios o aspecto de hospitais comuns e por ter sido o 

introdutor da verdadeira concepção de paranóia no Brasil. 



dem para a norma social. A psiquiatria amplia dessa forma seu campo de 

intervenção, estabelecendo uma diferença fundamental entre os casos de 

doença mental e os de degenerescencia moral. 

A partir da concepção de degenerescencia, da idéia de que os sintomas 

psiquiátricos teriam como causa uma lesão originária que se expandiria até 

degenerar o sistema nervoso, surge um novo objeto para o conhecimento da 

psiquiatria - o degenerado. Sua principal característica é definida pela 

potencialidade da doença mental, na medida em que a epilepsia, o alcoolis

mo e a sífilis poderiam desencadear a qualquer momento o processo 

degenerativo e, portanto, poderiam terminar por produzir lesões neuroló

gicas responsáveis pelos distúrbios mentais: "Ora, o degenerado hereditário 

ou adquirido, pela miopragia do seu sistema nervoso, está predisposto para 

as auto ou heterotoxicoses que despertam as tendências delirantes, as 

síndromes" (Moreira, 1912b:315). 

A noção da degenerescência justifica teoricamente a difusão do saber 

psiquiátrico por todo o campo da anormalidade, à qual a psiquiatria liga a 

doença mental, na medida em que o degenerado traz desde a infância como 

estigma os restos da loucura dos pais. 

O campo da anormalidade constitui-se, no século XIX, quando surge 

esse conceito como uma categoria médica.39 No Brasil, só vai se tornar obje

to do saber e da prática psiquiátricos com Juliano Moreira, que inicia estu

dos sobre a epilepsia, o alcoolismo e a sífilis como causas possíveis de poste

riores delírios, que levariam à loucura e, sobretudo, como causas atuais de 

delinqüência e criminalidade. Ele elabora um sistema de assistência psiqui

Marcio Alves da Fonseca (2000 ) aponta o projeto de Foucault de estudar as diferentes figuras 

históricas que permitiram a formação do conceito de anormalidade no pensamento médico-

social do Ocidente, a partir do curso do College de France 'Les anormaux', ainda inédito. 

Foucault mostra como "a grande família indefinida e confusa dos anormais", do final do século 

XIX foi formada em correlação com um conjunto de instituições de controle e de mecanismos 

de vigilância. Ele estuda como o grupo anormais' se formou a partir de três figuras históricas: 

o monstro humano, os incorrigíveis e o onanista. O monstro, por exemplo, constitui exceção 

em relação à forma da espécie, mas também às regularidades jurídicas e às leis da sociedade. 

No curso 'II faut défendre la société', ele continua esses estudos fazendo ver implicações entre 

o direito e a norma, ao apontar uma nova noção de normalização, cada vez mais centrada, 

numa biopolítica, em mecanismos de atuação sobre a vida, sobre os processos biológicos do 

homem como espécie. Tais mecanismos asseguram uma disciplina do corpo e uma regularização 

da população. A norma os articula. As sociedades de normalização são sociedades em se 

cruzam a norma de disciplina e a norma de população. 



átrica dirigido também para a questão da delinqüência e da criminalidade, 

ao contrário da psiquiatria precedente, que, durante todo o século XIX, 

volta seu saber somente para a doença mental. 

A noção médica de doença como desvio da normalidade, compreen
dida como exceção biológica, introduz-se na teoria psiquiátrica, fazendo 
corresponder o desvio moral, ou seja, a anormalidade moral à anormali
dade psicológica, considerando-o resultado de uma exceção, isto é, de um 
déficit na formação do psiquismo do indivíduo. A anormalidade consti
tuir-se-á como objeto da teoria psiquiátrica, por ser compreendida, do 
mesmo modo que a doença mental,4 0 como uma deficiência, uma regres
__________________ 

40 Ey ( 1 9 7 5 : l ) explicita: "A vida psíquica aparece como um progresso e a doença mental como uma 

regressão. É nesse sentido que a doença se revela então, ao mesmo tempo, como déficit de 

organização progressiva do ser e como um modo regressivo de existência". Henri Ey é considerado 

autoridade máxima da psiquiatria francesa e um dos clínicos mais notáveis em âmbito internacional. 

Ey (apud GARCIA, 1995) critica os movimentos dos anos 7 0 do século XX, que ele impropriamente 

qualifica de antipsiquiátricos. Para Ey, a questão da doença mental deve ser tratada pela psiquiatria, 

um dos ramos da medicina aplicada à profilaxia e à terapêutica, conferindo-lhe um caráter 

exclusivamente médico. Contudo, como enfatiza Ramón García ( 1 9 9 5 ) , é evidente que a 

psiquiatria e seus congressos sempre tiveram como objeto os psiquiatras, seu prestígio, sua 

carreira e em nenhum caso os enfermos e sua condição; e para esses últimos, a única resposta dada foi a do manicômio, "triste herança nossa" (GARCÍA, 1 9 9 5 : 1 7 1 ) . A história da psiquiatria é, 

pois, para García, apenas a dos psiquiatras, e sua defesa tem um caráter explicitamente corporativo. 

Os excessos de privilégio são defendidos em função própria sobrevivência dos psiquiatras, que 

chegam inclusive a solicitar a formação de comitês de saúde pública sob a sua tutela. Ey ressalta que 

a Associação Mundial de Psiquiatria condena o uso político que pode ser feito dos conceitos, dos 

métodos e das instituições próprios ao exercício da psiquiatria e ao serviço exclusivo de atendimento 

dos doentes mentais. De acordo com Ramón García, tal posição de Ey lembra aquela que os 

psiquiatras franceses emitiram em novembro de 1 9 2 9 como resposta aos ataques do movimento 

surrealista. O Dr. Clérambault, ao final de uma famosa reunião na Société des Annales Médicaux 

de Psychologie, recorre às opiniões de outros grandes psiquiatras, Jante e Abely, para concluir que: 

"Haveis mostrado que existe uma campanha de difamação. Este ponto merece ser comentado. 

A difamação constitui parte dos riscos profissionais do alienista. Ataca-nos em certas ocasiões e 

precisamente em relação a nossa função administrativa e nosso poder de especialistas. É justo que 

a autoridade, que nos delega, nos proteja (...); contra os riscos profissionais de qualquer natureza, 

é necessário que os técnicos estejam garantidos por disposições precisas que nos assegurem contra 

os danos esporádicos ou permanentes. Tais danos não são unicamente de ordem material, mas 

também de ordem moral. A proteção contra estes perigos deveria comportar socorros, subsídios, 

indenizações e, finalmente, pensões completas e permanentes. O risco da assistência poderia ser 

coberto, em casos urgentes, por seguros de mutuários; porém, última instância, a indenização de 

tais danos deveria ser encargo da própria autoridade, ao serviço da qual os danos foram sofridos" 

(CLÉRAMBAULT apud GARCÍA, 1 9 9 5 : 1 6 9 - 1 7 0 ) . Entre a afirmação de autoridade dos psiquiatras 

franceses de 1 9 2 9 e os de 1 9 7 1 , o salto é, para García, nulo: o único instrumento proposto para 

reduzir ou aniquilar a força daqueles que discutem o campo da prática é o recurso à repressão, essa 

mesma repressão que negam representar com sua ciência. 



são do desenvolvimento do homem, sendo os anormais, por essa razão, 
denominados 'deficientes mentais'. 

Os anormais, os deficientes mentais e o 'franco alienado'41 tornam-se 

objeto do mesmo discurso científico e são todos incluídos, por Juliano 

Moreira, na categoria de 'estados psicopáticos'. 

Terá notado, talvez, o leitor, que sob a rubrica de estados psicopáticos passei eu em revista 

não só os estudos mórbidos originários, mas ainda as 'personalidades psicopáticas' do Prof. 

Kraepelin. E o que é mais: ainda alguns outros estados mórbidos em grupos à parte. 

(Moreira, 1 9 1 2 b : 3 1 5 ) 

O saber psiquiátrico será, portanto, o saber sobre a psicopatologia do 

indivíduo, seja ela doença mental propriamente dita, quer dizer, a loucura, 

a doença dos "verdadeiros alienados", seja ela deficiência mental, que carac

teriza os "anômalos morais", "delinqüentes recidivistas ainda quando se de

monstre a sua absoluta normalidade intelectual concomitante", toxicôma

nos, mesmo inteligentes, que não se libertam dos tóxicos e por insuficiência 

de instrução pararam num estado primitivo intelectual, os epiléticos, que 

são "doentes que vão de degradação em degradação", os sifilíticos, os "instá

veis", os "querelantes" (Moreira, 1905:167). 

Introduz-se, dessa forma, a concepção de anormalidade como psicopatia, 

que justifica em termos médicos diversas medidas de ordem prática, repre

sentativas da formação do novo sistema de assistência psiquiátrica brasileiro, 

4 1 Sobre o emprego dos termos relativos à deficiência mental, conferir MOREIRA ( 1 9 1 2 b ; 1 9 2 0 b ) . 

Em 'Falsos testemunhos por desvios mentais' ( 1 9 1 2 b ) , aparecem as seguintes classes: maníaco-

depressivos, paranóicos, dementes-paranóides, alcóolicos e outros intoxicados (degenerados 

nos quais o alcoolismo apenas cria o aparecimento de delírios complexos), psicopatas 

constitucionais (degenerados e desequilibrados com perturbações pitiáticas), débeis mentais, 

epilépticos (degenerados em que as reações convulsivas são apenas um modo de descarga 

nervosa, podendo alternar com outros modos de exteriorização doentia). Em 'A questão da 

incapacidade civil' (MOREIRA, 1 9 2 0 b ) , a noção de 'loucos de todo gênero' tem um significado 

técnico muito restrito, pois há o louco como doente de um processo mental ativo, os enfermos 

ou anômalos (idiotas, imbecis, cretinos, débeis mentais), os regredidos ou degradados por 

involução cerebral (dementes precoces ou senis), que nem sempre são considerados casos de 

loucura propriamente, mas incapazes e alienados. Juliano Moreira "justifica as designações 

propostas mostrando que ao par dos loucos de todo o gênero há também os 'deficientes 

mentais' que merecem a proteção da lei" (MOREIRA, 1 9 2 0 b : 1 6 3 ) . Dr. Carri lho levanta a 

questão do conceito de "anômalos morais", perguntando a Jul iano More ira se "ficam 

compreendidos nas expressões apresentadas para substituir 'loucos de todo o gênero', convindo 

lembrar que já Ingenieros, na sua classificação psicopatológica dos delinqüentes, dera um 

lugar distinto a estes anormais, que desta maneira precisam também ser estudados no ponto 

de vista de sua capacidade civil" (CARRILHO apud MOREIRA, 1 9 2 0 b : 1 0 8 ) . 



vigente a partir de 1900. Essa concepção estabelece uma descontinuidade 

na psiquiatria brasileira, tanto em sua teoria quanto em sua prática, eviden

ciada pelo surgimento da categoria das personalidades psicopáticas', que 

explicita a noção médica de 'anormais', na qual se incluem todos os degene

rados (sifilíticos, epiléticos e alcoólatras), além dos estados mórbidos classi

ficados por Kraepelin como congênitos - nervosidade e psicopatia dos irri

táveis, instáveis, instintivos, disputadores, mentirosos e fraudadores, anti

sociais, tocados, exaltados, fanáticos (Moreira, 1921:188). 

Uma nova classificação das doenças mentais torna-se, então, uma exi

gência por parte dos próprios psiquiatras, visto que as nosologias do século 

XIX, utilizadas pela psiquiatria brasileira - principalmente a nosologia moral 

de Esquirol e a nosologia organicista de Charcot - não dão conta da novida

de do saber psiquiátrico que aparecia, na medida em que consideram a 

doença mental somente do ponto de vista da loucura, cujo conceito é, ele 

mesmo, reformulado no século XX e ligado à concepção da anormalidade. 

O saber psiquiátrico torna-se, nesse sentido, mais amplo e necessita de 

uma definição clara e distinta dos diferentes tipos de alienação, além de uma 

diferenciação conceituai entre a anormalidade e a verdadeira doença mental, 

diferenciação que permanece obscura nos textos dos psiquiatras da época. 

É somente quando a difusão do saber psiquiátrico atinge o campo da medicina 

legal, ou seja, é somente na prática psiquiátrica de diagnóstico legal da doença 

mental que essa distinção é de certa forma explicitada, pois exige-se da psiquia

tria seu laudo na determinação do estado de morbidade mental do indivíduo, a 

partir do qual poderá ser julgado culpado ou inocente, ouvido como testemu

nha nos julgamentos, ou, ainda, considerado incapaz ou capaz para a vida civil. 

A partir de considerações sobre a medicina legal é que os psiquiatras 
tentarão definir com maior clareza essas anormalidades mentais, ao delimi
tar melhor o campo da anormalidade, embora de forma ainda bastante 
obscura. Tais anormalidades serão analisadas como pertencentes sobretudo 
à esfera moral, independentes das anomalias intelectuais e dos "verdadeiros 
loucos", reconhecidos como "doentes mentais propriamente ditos", os quais 
serão classificados como "anômalos morais perigosos, criminosos constitu
cionais" (Camillo, 1920:127). Eles serão diferenciados do homem normal 
por determinadas características de comportamento - incapacidade de bem 
julgar, de se conduzirem do ponto de vista moral, ingestão de tóxicos etc. 
Os anormais apresentam-se perigosos, mesmo que de modo latente. 



Indivíduos assim mentalmente caracterizados que não apresentam idéias delirantes são ao 

contrário lúcidos e raciocinantes, porém incapazes de se conduzirem no ponto de vista 

moral, privados das noções de ética e da faculdade de bem julgar, turbulentos, toxifilos e 

reincidentes na prática de delitos e de reações antisociais de variados aspectos. (Gamillo, 

1 9 2 0 : 1 2 7 ) 

A principal característica do anormal será sempre a periculosidade, 

mesmo que de forma latente. Com base na noção de periculosidade latente, 

surgem planos de prevenção contra a doença mental e a criminalidade por 

meio da assistência psiquiátrica aos epiléticos e alcoólatras, da propaganda 

contra bebidas alcóolicas e a favor da seleção dos imigrantes e dos soldados 

(com exame do estado mental), que são medidas práticas próprias da psi

quiatria do início do século XX, fundamentadas cientificamente pelo novo 

modelo teórico, a partir do conhecimento das causas da anormalidade e da 

doença mental. 




