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

2.  Um novo modelo teórico 
 

Vera Portocarrero 



UM NOVO MODELO TEÓRICO 

A QUESTÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

O modo de pensamento desenvolvido por Juliano Moreira será uma 

das condições de possibilidade do surgimento, no Brasil, de uma linha 

psiquiátrica finalmente bem definida, que suscita o debate científico entre 

nossos alienistas, colocando em xeque toda a fundamentação teórica até 

então sustentada. 

Sua teoria se baseia no modelo de Kraepelin, grande reformador da 

psiquiatria clássica. O trabalho teórico de Juliano Moreira denota o ideal 

científico do final do século XIX, que se estende até nosso século, de fazer o 

discurso da medicina clínica penetrar no conhecimento sobre a loucura. 

Seu objetivo é obter uma objetividade do mesmo tipo que a médica, por 

meio de seus estudos no campo da etiologia orgânica dos distúrbios men

tais de maneira muito mais articulada. A teoria da degenerescencia desen

volvida por Morel lhe fornece uma base para que o estatuto de cientificidade 

pareça, nesse sentido, ser alcançado. 

A abordagem puramente organicista, a que a psiquiatria tende a ser 
levada por meio do argumento da degenerescencia fisiológica, é logo vista 
como insuficiente para a compreensão da racionalidade da loucura, do mes
mo modo como foram as definições morais. Há uma exigência de que se 
estabeleça uma integração, interna aos mecanismos das moléstias mentais, 
entre os elementos físico e psicológico, para que a lesão psicológica 
corresponda à lesão física. A conjunção desses dois aspectos pretende agora 
eliminar a antiga ambigüidade entre natureza orgânica e natureza moral da 
loucura, reunindo todos os elementos considerados efetivamente pertinen



tes à sua inteligibilidade. Essa exigência está explícita em todos os estudos 

sobre a etiologia e meios terapêuticos. Ela se manifesta num corpo teórico, 

distinto da teoria moral, na medida em que faz questão de afirmar quão 

imprescindível é a complementação recíproca de conceitos da anatomia 

patológica, da clínica médica e da psicologia experimental, insuficientes se 

tomados isoladamente. 

Na introdução à parte clínica do trabalho, Kraepelin mostra a insuficiência destas bases 

tomadas isoladamente e conclui que somente o quadro conjunto dos casos clínicos tomados 

em sua evolução do começo ao fim da moléstia pode fornecer elementos necessários a seu 

agrupamento com os fatos análogos. (Moreira & Peixoto, 1 9 0 5 : 2 0 4 ) 

Constitui-se, assim, uma teoria que pretende ser psicológica, diferente 

da teoria de base moral, a qual, ao relacionar as lesões físicas às lesões psico

lógicas, considera a evolução da doença sob esses dois aspectos. Para tanto, 

a história do indivíduo - os antecedentes da moléstia no indivíduo e na 

família - ganha importância e acentua a especificidade da lesão psicológica 

em relação à especificidade de sua etiologia. Estabelece-se, assim, uma 

descontinuidade entre o saber prioritariamente psicológico da psiquiatria 

do século XX e o saber moral do século XIX, em que a especificidade dos 

diversos tipos de doença mental era remetida à generalidade causal. 

O método de Kraepelin constitui-se num contexto teórico em que a ciên

cia médica se fazia por meio da descrição e da classificação. Descrição minuci

osa dos sintomas e da evolução de diversos tipos de doença e constituição de 

agrupamentos que garantissem um julgamento diagnóstico e prognóstico. 

Juliano Moreira tenta trazer os psiquiatras brasileiros para essa 
racionalidade médica representada pela teoria de Kraepelin, mostrando sua 
função de ciência de observação e, como tal, a recorrência à classificação 
como um balanço das aquisições obtidas. Em sua opinião, quanto mais 
estabilizada a ciência, mais numerosas as classificações, pois expressam as 
tentativas dos investigadores ao trilharem os mais diversos caminhos do 
conhecimento: 

Em todas as ciências de observação, de quando em quando é preciso dar um balanço das 

aquisições feitas no caminho percorrido. Então tende o espírito humano a coordenar em 

grupos os fatos observados. (...) Incontestável porém é que o circulo máximo das divergên

cias entre os estudiosos de cada ciência se vai estreitando cada vez mais para maior proveito 

nosso. (Moreira, 1 9 1 9 : 9 3 ) 

Embora a elaboração de um quadro classificatório possa parecer uma 
tarefa secundária na obra de Juliano Moreira, ela é efetivamente uma questão 



de relevo na teorização da psiquiatria do início do século XX. E sua impor

tancia será dada pela sua relação com uma necessidade extracientífica, de 

psiquiatrização do Estado, conforme veremos mais adiante. 

Em 1908, logo após a fundação da Sociedade Brasileira de Neurologia, 

Psiquiatria e Medicina Legal, propõe-se a elaboração de um projeto de clas

sificação de doenças mentais que apresente um plano de trabalho "até certo 

ponto uniforme", para conciliar duas posições - a que rejeita as classifica

ções, e a de Pinei, que afirma que é preciso determinar no quadro nosológico 

o lugar de uma doença dada. Dessa posição conciliatória resulta a noção de 

método classificatório como um procedimento que não deve ser o mesmo 

das ciências naturais, aquele que coordena objetos, subordina-os uns aos 

outros e compara os grupos assim constituídos, estabelecendo famílias, gê

neros, espécies e variedades. Pois, de acordo com Kraepelin, lembra Juliano 

Moreira, "a doença encarada como entidade é uma abstração do espírito 

humano" (Moreira, 1919:93). 

A exigência de uma classificação mais uniforme é manifestada clara

mente em 1910, devido à necessidade da Repartição Geral de Estatística 

(do governo do estado) de adotar em seus inquéritos, em meio a uma 

multiplicidade de classificações, uma classificação de doenças mentais que 

reunisse o maior número de adeptos. Daí, certamente, surge a noção de 

uma classificação como possibilidade de democratização do saber humano, 

como a considera Juliano Moreira (Moreira, 1919). 4 2 

A o buscar uma classificação uniforme, Juliano Moreira dedica-se a um estudo histórico. Para 

ele, até o século XVIII , nenhuma era digna de menção. Refere-se à de Boissier de Sauvages 

( 1 7 6 7 ) como a primeira classificação baseada na dos naturalistas. Ele ressalta as seguintes 

classificações: no final do século XVIII , a de Arnold , alienista inglês, sob a influência de Locke 

e Hartley, é precursor de uma razoável discriminação das loucuras - loucura nas idéias e nas 

noções - delusória, fantástica, imaginativa, impulsiva etc. Na França, Pinel, impelido pelas 

grandes idéias humanitárias de seu tempo, começou em pleno período tempestuoso da 

Revolução a tirar algemas e cadeias dos alienados. "De então em diante é que se começou a 

falar em classificações feitas sob critério psicológico, sintomatológico ou etiológico" (MOREIRA, 

1 9 1 9 : 9 3 ) . Esquirol, que, em 1 8 1 6 , faz uma classificação influenciada por Rush. Em 1 8 5 7 , 

Morel , quem melhor classificou a partir de critérios etiológicos. Apareceu pela primeira vez o 

conceito de degeneração hereditária; deve ser considerado, segundo Juliano Moreira, o precur

sor de quase todas as sínteses clínicas que surgiram posteriormente em psiquiatria. Em 1 9 0 0 , 

Toulouse condena as divisões etiológicas; em sua opinião, a loucura é um perturbação das 

faculdades intelectuais, que tende a impedir o indivíduo de viver em sociedade; ele aceita os 

sintomas físicos como os caracteres de classificação mais relevantes para as doenças mentais. 

Em 1 9 1 0 , Serieux concilia as idéias de M a g n a n , de Kraft-Ebing e as de Kraepelin. Em 1 9 1 4 , 

Régis, que concentra o maior número de adeptos é contrário às idéias de Kraepelin. Juliano 



Logo depois da fundação da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina 

Legal, na sessão de 5 de abril de 1908, por proposta do Prof. Austregésilo foi designada 

uma comissão para apresentar um projeto de classificação de doenças mentais, o qual 

pudesse servir de base às estatísticas dos manicômios nacionais. Eleitos membros dessa 

comissão foram os Drs. Eiras, Afrânio Peixoto, Roxo e eu. Bem ponderados os prós e os 

contras do problema foram adiando-lhe a solução os comissionários da sociedade. Em 

1910, porém, a Repartição Geral de Estatística desejando adotar em seus inquéritos uma 

classificação de doenças mentais que reunisse um maior número de adeptos, pediu conselho 

ao presidente e vice-presidente da nossa sociedade. Este último, Dr. Eiras, lembrou que 

ainda não nos havíamos desobrigado da incumbência de que nos investiram os confrades 

na referida sessão. Por insistência do colega Austregésilo e ausência do resto de vossa comissão 

relato eu hoje o vosso quesito e vos digo porque alugamos ao agrupamento que será 

apresentado a vossa aprovação. (Moreira, 1 9 1 9 : 9 3 ) 

Com essas palavras, Juliano Moreira apresenta um projeto de nosografia 

a ser instituída nos manicômios de todo o Brasil com o objetivo de funda

mentar suas estatísticas. À primeira vista, a questão da classificação em psi

quiatria parece minimizada entre nossos psiquiatras, devido às sucessivas 

prorrogações para sua elaboração. A aparente despreocupação com que o 

assunto é tratado não se deve contudo a uma real independência da formu

lação de um novo corpo teórico em relação à classificação, mas ao fato de já 

se ter na prática adotado a classificação de Kraepelin, introduzida entre nós 

pelo próprio Juliano Moreira. 

Na realidade, a teoria psiquiátrica não pode ser pensada, em termos 

conceituais, como desvinculada da nosografia, como se a nosografia signifi

casse apenas um instrumento de conhecimento, como é, por exemplo, o 

caso da utilização da punção lombar no diagnóstico. Ao contrário, a teoria 

se constitui a partir de uma formulação de conjunto na qual o método da 

classificação é constitutivo da própria formulação do discurso psiquiátrico. 

Juliano Moreira, contudo, tenta afastar-se de um pensamento estrita
mente classificador, rejeitando-o como uma abstração do espírito: "As do
enças não são seres de caracteres fixos, definidos e permanentes. A doença 
como desvio da normalidade que é, é uma exceção biológica. Demais, a 
doença encarada como entidade é uma abstração do espírito humano" 
(Moreira, 1919:94). 

Moreira traça, assim, uma história das idéias e de seus precursores, transcrevendo, além das 

acima citadas, as classificações da Sociedade Médico-Psicológica de Paris, a de Briand, de 

Vigoureux e Trelle ( 1 9 1 4 ) , de Schelle ( 1 8 8 5 ) de Hans Roemer ( 1 9 1 2 ) e a da Sociedade Alemã 

de Psiquiatria ( 1 9 1 2 ) (MOREIRA, 1 9 1 9 : 9 3 ) . 



Porém, na elaboração de sua teoria não consegue dela se libertar. Em 
todos os seus trabalhos há uma linha de pensamento bem clara que toma a 
doença sempre dentro do enfoque classificatório. A delimitação de classes 
nosológicas está sempre presente. A necessidade explícita de decidir se os 
traços apresentados pela doença podem ser considerados uma classe propri
amente, ou se são apenas sintomas que caracterizam diversas classes, é uma 
necessidade que se impõe na definição mesma dos conceitos patológicos: 

O dilema existe: ou a paranóia é a doença mental que descrevemos e paranóides são as 

síndromes que ocorrem em tantas outras doenças mentais, ou esse termo serve a estes estados 

e então, força é buscar um outro que designe aquela doença. O que se impõe ¿ que não são 

a mesma coisa e portanto não devem ter o mesmo apelido. (Moreira & Peixoto, 1 9 1 4 : 2 7 ) 

A mudança que ocorre quanto ao problema da classificação não é, como 
queria fazer parecer Juliano Moreira, a negação de sua função fundamental 
na formulação do corpo teórico, pois a nova teoria ainda se faz essencial
mente por meio do estudo dos grupos nosológicos, da classificação das cau
sas e sintomas da doença mental. 

Entretanto, seu valor não é mais considerado absoluto, como aconte
cia com Pinel. Tenta-se, a exemplo de Kraepelin, a conciliação de duas 
posições opostas - "a que subordina a teoria à classificação e a que abomi
na" (Moreira, 1919:94). 

Dessa maneira, a psiquiatria começa a pensar uma nova forma de abor
dagem da doença mental, que pretende fazer com que a teoria não apenas se 
reduza a um quadro de essências abstratas, que encerra a doença numa classe 
ideal, mas que se componha de aspectos que permitam maior mobilidade na 
compreensão dos distúrbios psíquicos, respeitando o seu desenvolvimento, 
sua evolução próprios, sua própria história. Para chegar a essa composição, 
Juliano Moreira estuda todas as modalidades de classificação, os diversos mé
todos possíveis, tornando-os complementares entre si, todos apresentando 
pontos igualmente válidos. Para ilustrar sua idéia, ele usa a imagem da demo
cratização do saber: "É assim que se democratiza o saber humano. A psiquia
tria está de fato nesta fase revolucionária" (Moreira, 1919:94). 

A idéia de democratização da ciência psiquiátrica diz respeito a uma 
abertura correlata do pensamento de Kraepelin, aberto a uma diversidade 
de elementos que a compõem, ao reunir a anatomia patológica, as causas e 
os sinais clínicos, observados em sua evolução do começo ao fim da molés
tia, complementados pelos sintomas trazidos dos estudos em psicologia 
experimental. Ela se diz resultante de um balanço das aquisições feitas no 



campo da psiquiatria, exigido pela tendência a coordenar em grupos os 

fatos observados. Essa tendência é justamente determinante, no âmbito do 

conhecimento, do papel da psiquiatria como ciência classificatória. 

O Tratado de Psiquiatria (1856-1926), no qual Kraepelin desenvolve a 

teoria sobre a doença mental, enfatizando a clínica médica para sua elabora

ção, é uma grande classificação não só dos grupos de doenças mentais, mas 

também de todos os componentes que permitem a sua compreensão. 

A abordagem mesma de Kraepelin é nosológica e etiológica. Nessa época, 

os principais temas da psiquiatria estão colocados no quadro das causas, que 

dá um nexo teórico às questões sexuais, raciais, do problema da civilização, 

da hereditariedade e da educação na formação da personalidade dos indiví

duos dentro do panorama da causalidade. 

O sumário apresentado no primeiro volume do Tratado de Psiquiatria 

de Kraepelin, obra que condensa toda sua teoria, deixa claro que o plano 

de trabalho está perfeitamente de acordo com a idéia de classificação como 

fundamento teórico, como uma nosologia — a das causas de alienação. Os 

principais temas pesquisados pela psiquiatria da época estão ordenados 

dentro de um quadro classificatório de causas, que conferem um nexo 

teórico aos problemas sexuais, raciais, o problema da civilização, da here

ditariedade e da educação na formação da personalidade dos indivíduos, 

numa perspectiva etiológica.43 

A questão da classificação é tão fundamental no modelo de Kraepelin, 
assim como em todos os outros modelos psiquiátricos, que já "na introdução 
à parte clínica de seu trabalho, ele analisa as bases sobre as quais têm sido 
estabelecidas as classificações" (Moreira & Peixoto, 1905:204). Como explica 
Juliano Moreira, Kraepelin "mostra a insuficiência dessas bases tomadas isola
damente, e conclui que somente o quadro do conjunto dos casos clínicos 
tomados em sua evolução do começo ao fim da moléstia pode fornecer ele
mentos necessários a seu agrupamento com os fatos análogos" (Moreira & 
Peixoto, 1905:204). Enfim, é todo um sistema de conhecimento classificatório 
que caracterizará o modelo alemão adotado por Juliano Moreira. 

4 3 No Sumário do Tratado de Psiquiatria, de Kraepelin, lê-se: "Introdução. I — causas da 

doença mental: A . causas externas 1. Causas somáticas 2 . Causas psíquicas B. causas internas 

1. Predisposição geral: idade - sexo — raça e clima - condições gerais de vida - cidade e 

campo — profissão 2 . Predisposição pessoal: hereditariedade — degenerescência — tipos 

hereditários - sinais degenerativos - (...) educação." (KRAEPELIN, 1 8 5 6 - 1 9 2 6 : introdução). 



Esse modelo apresenta um plano de trabalho cujo método se esforça 

em ser médico, mas diferente do das ciências naturais, até então utilizado 

na formação do discurso teórico da medicina mental. Contudo, seu método 

médico é apenas uma outra modalidade, que consiste em observar o curso 

natural das perturbações mórbidas, tomar minuciosamente seus sintomas, 

de acordo com a ordem de aparição; observar o seu desenvolvimento espon

tâneo e sua terminação natural, para poder distinguir o essencial do acessó

rio. É, portanto, o mesmo procedimento comparativo das ciências naturais 

aplicado à psiquiatria. 

A razão dessa tentativa de abandono do modelo das ciências naturais 

reside no fato de que, conforme seu método, a racionalidade da loucura é 

puramente sintomática. Consiste em agrupar as manifestações aparentes, 

os sintomas, seguindo sua ordem natural, uma atitude puramente 

fenomenológica, que se limita a constituir um quadro nosológico. Esse sis

tema vinha sendo, desde o século XIX, criticado. Inicialmente, por não se 

referir a nenhuma etiologia, e, mais tarde, por este mesmo motivo e pelo 

reconhecimento da inadequação de seu enfoque à questão psicológica.44 

A dificuldade de definir o critério que se impõe à formulação da 

nosografía é, portanto, flagrante. Os critérios sintomático, etiológico ou 

psicológico, são sempre discutidos pela psiquiatria. Juliano Moreira mostra 

que é depois de Pinei que se começam a definir critérios nosológicos, a se 

falar em classificações feitas sob critério psicológico, sintomático e etiológico. 

Em sua opinião, "quem melhor classificou a partir de critérios etiológicos 

foi Morel em 1857 (...), [que] deve ser considerado o precursor de todas as 

sínteses clínicas que surgiram depois em psiquiatria" (Moreira, 1919:95). 

No Brasil, a linha de Pinel, aqui conhecida por meio dos textos de 
Esquirol, suporte teórico sobre o qual se institucionalizou o hospício, havia 
sido substituída no final do século XIX, como afirma Afrânio Peixoto, pela 
classificação de Charcot. A obra de Charcot é um exemplo do método 

4 4 Em L'Hystérie, Trillat ( 1 9 7 1 ) salienta a afirmação de Freud: "o insucesso da histeria deve-se à 

aproximação exclusivamente nosográfica que a escola da Salpetrière tomou, colocação que 

não convinha a um assunto exclusivamente psicológico" (FREUD apud TRILLAT, 1 9 7 1 : 1 3 0 ) . 

Segundo Foucault, é com a crítica de Freud que a concepção de doença mental, tal como a 

compreendemos agora, torna-se possível. Freud contorna a classificação dirigindo-se à 

investigação da relação médico-paciente. A essa questão, Foucault remete a discussão do 

papel desempenhado pelos médicos, com seu conhecimento médico sobre o homem, no 

desenvolvimento das estratégias de internamento e dominação em nossa sociedade. 



anatomoclínico, de critério evidentemente etiológico, cujo método repousa 

essencialmente na pesquisa da diferença; procedendo por comparação de 

sintomas, justapõe casos mais e mais semelhantes para ver até que ponto vai 

a diferença, até chegar à identidade, quando a série de provas não deixa 

mais nenhuma diferença, formando finalmente uma classe nosológica. 

Os sintomas, desse modo agrupados, vão ser remetidos às lesões orgâ

nicas que constituem a chave de seu sistema. Pelo procedimento da anato

mia patológica, que fornece o conhecimento das lesões, juntam-se os ele

mentos esparsos anteriormente isolados pela observação das diferenças. A 

primeira etapa desse método deriva-se das ciências naturais — observação 

das diferenças dos sintomas, sempre procedendo por comparação. Mas a 

etapa complementar só se realiza com o exame anatomopatológico depois 

da morte, espécie de recapitulação constitutiva da doença, único momento 

em que se pode considerar com segurança um conjunto de sintomas como 

atributos da lesão. O efeito sintético e constitutivo da peça anatômica só é 

possível se anteriormente o método das diferenças permitir o isolamento de 

cada elemento dado num conjunto e distinto de um elemento contínuo 

dado num outro conjunto. 

No modelo alemão, a referência à etiologia da doença mental como 

constituinte da cientificidade da psiquiatria e, sobretudo, a busca de causas 

objetivas, por meio do exame da patologia clínica, assinalam as bases sobre 

as quais se devem estabelecer as classificações em psiquiatria. 

Em meio à multiplicidade de nosografias, Juliano Moreira vê vantagem 
em adotar um plano de trabalho que aproveita elementos das diversas escolas 
- a classificação de critérios etiológicos não deverá mais rejeitar os fundamen
tos provenientes dos métodos da psicologia experimental,45 como fizeram os 
organicistas, sem se basear exclusivamente no método das ciências naturais. 

A anatomia patológica deverá auxiliar o psiquiatra, mas não deve ser 
tomada de forma tão decisiva quanto para Charcot.46 Kraepelin pondera as 

4 5 A psicologia experimental, entendida por Kraepelin como psicologia científica, tem diversos 

ramos que estudam o aspecto normal dos indivíduos, dos povos e das raças - 'psicologia do 

povo', 'psicologia criminal', 'psicologia das idades', 'das raças'; "da decomposição da vida 

psíquica normal, encontraremos os elementos para poder julgar e explicar os diversos distúrbios 

mórbidos" (KRAEPELIN, 1856-1926: in trodução) . 

4 6 Em L'Hystérie, Trillat ( 1 9 7 1 ) explica como Charcot situa a sede da histeria no encéfalo, 

atribuindo-a a perturbações de estruturas nervosas, comparando seu trabalho com o de 



desvantagens do método comparativo das ciências da natureza, empíricas, 

trazido para a medicina mental, do mesmo modo como faz a medicina 

geral. Sem rejeitá-lo inteiramente, atribui à anatomia patológica, que con

fere um caráter experimental ao saber e um caráter concreto e corporal à 

doença, um papel restrito na constituição da doença, assim se referindo à 

autópsia: "Se em outros campos da medicina estamos habituados a olhar o 

exame do cadáver como última confirmação de nosso diagnóstico, em psi

quiatria devemos dar apenas um valor muito limitado ao exame do cadáver" 

(Kraepelin, 1856-1926:introdução). 

Isso porque as doenças não podem mais ser tomadas como classes ide

ais, pois, para Kraepelin, não se trata de seres de caracteres fixos, definidos 

e permanentes. Na introdução à parte clínica do tratado, Kraepelin analisa, 

como ressalta Juliano Moreira, as bases sobre as quais têm sido estabelecidas 

suas classificações — anatomia patológica, causas e sinais clínicos - , mos

trando a insuficiência dessas bases estudadas isoladamente.47 

São essas as novas bases sobre as quais se devem estabelecer as classifica

ções, uma vez superados os modelos de Esquirol e de Charcot. A anatomia 

patológica, cujo papel é relativo, conforme vimos, e as causas e sinais clíni

cos tomados no quadro do conjunto dos casos clínicos observados em sua 

evolução do começo ao fim da moléstia, acrescidos de dados da psicologia 

experimental, fornecerão agora os elementos necessários ao agrupamento de 

cada doença com os fatos análogos. 

A conexão que antes parecia estranha torna-se justamente o ponto de 

validação do novo discurso psiquiátrico, resultando numa tentativa de mu

dança do critério de cientificidade; é pela reunião de conceitos de origem 

diversificada que Kraepelin realiza uma síntese nessa nova etapa da psiqui

atria. O elemento psicológico conforme é analisado pela psicologia experi

Briquet. Briquet e Charcot concordam em que há a participação orgânica. Porém, os dois 

compreendem a articulação com a clínica de maneiras diferentes. Enquanto, para Charcot , 

a histeria deve-se a um lesão dinâmica, sendo que o sintoma é ramificado diretamente sobre a 

lesão, para Briquet o sintoma é produzido pelo sofrimento da porção do encéfalo destinada 

a receber as impressões e sensações. 

4 7 Em Classificações em Medicina Mental ( 1 9 1 9 ) , Juliano Moreira discute, ainda, a necessidade de 

uma pesquisa multiderecionada, para poder trabalhar com uma etiologia das afecções do 

cérebro a partir das formulações de classes, isolando suas causas; para melhor compreender o 

quadro nosográfico e perceber com mais clareza a sua racionalidade, é preciso esmerilhar o 

desenvolvimento patológico em todas as direções. 



mental, até então negado pelos cientistas para a formação do quadro 

nosológico, torna-se muito importante na definição das doenças do cére

bro. "Emil Kraepelin, de Munique, discípulo notável de B. Gudden e do 

psicólogo Wundt, aliou os ensinamentos fornecidos pela observação clíni

ca" (Moreira & Peixoto, 19095a:204), pois não se pode ignorar a influência 

dos fatores psicológicos sobre os físicos. A análise psicogenética deve ter o 

mesmo peso que a organicista para se elaborar uma teoria dos distúrbios 

psíquicos, aqui introduzida por Juliano Moreira. 

Essa formulação impõe novas dificuldades à ciência psiquiátrica; ela 

requer um profundo conhecimento de cada um desses aspectos separada

mente e da sua relação com toda a economia fisiológica. Cita-se Tuke pela 

sua argumentação científica capaz de abranger, numa concepção mais geral 

de doença mental, os componentes mental e físico. Em Clinoterapia, Difu

são e Resultados no Tratamento das Psicoses, afirma-se "que a afecção mental 

está ligada a uma hiperemia contínua, cujos efeitos repercutem em cada 

órgão da economia, a qual por sua vez afeta, indiretamente embora, a vita

lidade da célula. Há portanto não só perturbações mentais, mas ainda de

sordens físicas" (Moreira, 1901:110). 

A desordem que caracteriza a alienação não pode mais ficar limitada ao 
campo moral, tampouco à etiologia das lesões orgânicas. Trata-se, de acordo 
com Juliano Moreira, de desordens de toda natureza: desordens dos nervos, 
do cérebro - "o doente necessita de toda energia nervosa para deter os pro
gressos de decadência e da desorganização do cérebro" (Tuke apud Moreira, 
1901:110) — e desordens intelectuais e afetivas — "enfraquecimento psíqui
co (inteligência e sentimentos afetivos)" (Moreira & Peixoto, 1905:204) -
interagindo na determinação dos estados mentais patológicos. As desor
dens do sistema nervoso e do cérebro marcarão o aspecto médico da psiqui
atria, sendo estudadas como doenças orgânicas, com base em dados da 
medicina clínica. As perturbações da inteligência e da afetividade remete
rão a antigos conceitos formulados desde o século XVIII. 

Isso pode ser dito na medida em que há, na nosografía do modelo 
alemão, evidente tendência a agrupar, de acordo com a presença ou ausên
cia de compreensão, as perturbações maiores ou menores da memória e a 
falta parcial ou total de conseqüência. A loucura será analisada, então, com 
base em todos esses conceitos que, juntos, a definirão como doença mental, 
da mesma maneira como ocorreu no século XIX, enfocando-a também em 



termos de desordem do comportamento, manifestada pelas perturbações 

afetivas ligadas às paixões e aos hábitos, conferindo-lhe portanto uma signi

ficação moral — a lesão da vontade.48 

Portanto, a consciência moral e as perturbações do organismo são, ambas, 

o lugar da doença mental. A psiquiatria se impõe agora como se estivesse 

definitivamente inserida no ramo da medicina clínica e anatomopatológica, 

sem contudo se dissociar dos efeitos psicológicos, das perturbações da 

afetividade, explorados na nosografia de Esquirol. A classificação de Kraepelin 

estabeleceu entidades nosográficas onde se misturam conceitos de ordem 

moral com os relativos às afecções orgânicas, que se explicitam e se entrela

çam na etiologia e sintomatologia da doença. Vejamos, por exemplo, a psi

cose por esgotamento' (das Ershöpfangsirresein): 

Sintomas—A psicose começa por insônia e agitação. O doente inquieto, esquecido, preocu

pado com a morte não consegue mais reunir idéias e queixa-se de embotamento e depressão 

do espírito... Idéias de perseguição, de culpabilidade e algumas vezes de grandeza... Há 

perturbação profunda do pensamento. Desordem nos processos psíquicos. Consciência per

turbada como no sonho. Fuga de idéias. Humor móvel. Agitação motora. Alimentação 

difícil, recusa de alimentos. Os reflexos são freqüentemente exagerados, o pulso lento, a 

temperatura abaixo do normal. Muitas vezes há tendência à imundície (...). Etiologia — 

Pneumonia, erisipela, estado puerperal hemorragias, vigílias prolongadas. (Moreira & 

Peixoto, 1 9 0 5 : 2 1 1 ) 

Tomemos uma categoria nosográfica qualquer da classificação de 

Kraepelin, apresentada por Juliano Moreira, e poderemos ver de que ma

neira os conceitos psiquiátricos são utilizados. Eles representam os três ní

veis pelos quais a doença mental atinge o indivíduo, subjetivados pela per

turbação do aspecto afetivo, do intelectual e do físico, entendendo-se 

subjetivados como relativos ao sujeito, isto é, sem levar em conta o nível 

social. Nessa categoria são agrupadas as perturbações psíquicas que têm por 

causa o gasto excessivo ou a restauração insuficiente dos elementos nervosos 

que constituem a córtice cerebral. Sofrem influência das perturbações gra

ves do organismo, como doenças agudas, hemorragias, puerpério, 'erghatenia 

4 8 Para Birman, a questão da vontade é vista nos termos do problema da sociabilidade, no 

sentido que a loucura se torna alienação ao ser compreendida como a não-realização da 

sociabilidade no plano real ou simbólico. Entre as faculdades afetivas e a vontade se constituiria 

o sujeito de razão; o alienado mental se caracterizaria pelo predomínio das paixões e por uma 

lesão da vontade. As paixões seriam afetos extremamente intensos, que ultrapassam o controle 

da vontade sobre elas. A sociabilidade dispõe a vontade como a dimensão primeira do sujeito 

moral e empírico, já que é a vontade que regula as paixões, interditando aquelas que poderiam 

levar à desordem a ligação entre as subjetividades (BIRMAN, 1 9 7 8 : 8 9 - 9 6 ) . 



intelectual ou moral', perturbação profunda da inteligencia, coordenação 

das idéias e da faculdade de pensar. A esse quadro clínico, Kraepelin acres

centa as perturbações sensoriais, a fuga de idéias e a excitação motora. 

Se tomarmos uma categoria nosográfica qualquer da classificação de 

Kraepelin, apresentada por Juliano Moreira, poderemos ver de que maneira 

os conceitos psiquiátricos são utilizados. Eles representam os três níveis 

pelos quais a doença mental atinge o indivíduo, subjetivados pela perturba

ção dos aspectos afetivo, intelectual e físico, entendendo-se subjetivados 

como relativos ao sujeito, isto é, sem levar em conta o nível social. 

Em toda a nosografia, as doenças são agrupadas segundo as mesmas 

desordens: 

• no nível intelectual - 'falta de compreensão, de memória, de consci

ência', 'alucinações', 'delírios de imaginação', ' inteligência 

enfraquecida' etc; 

• no nível afetivo ou moral - 'mentirosos', 'fraudadores', 'querelantes', 
'indiferentes', 'imundície', 'excitabilidade da esfera afetiva'; . 

• no nível físico - inapetência, lesões cerebrais, paralisia, esclerose cere

bral, 'intoxicações' diversas, lesão do corpo, 'tireóide' etc.4 9 

O CONCEITO DE DOENÇA MENTAL 

A partir do final do século XIX, a explicitação da concepção de doença 
mental torna-se, para a psiquiatria brasileira, uma exigência de formulação 
de um corpo conceitual novo, onde o problema da alienação não se restrin
ge mais à questão da loucura propriamente dita. A noção de alienação passa 
a abranger uma diferenciação entre a 'verdadeira doença mental' e outras 
formas de distúrbios psicológicos, circunscritos no discurso psiquiátrico com 
o surgimento da noção medicalizada de anormalidade como uma forma de 
psicopatologia. Essa diferenciação torna-se premente, à proporção que o 
saber dos psiquiatras vai sendo requisitado para o esclarecimento de ques
tões de ordem jurídica, que comportam uma decisão legal a respeito do 
caráter de culpabilidade do comportamento do indivíduo criminoso, 
indisciplinado, com bases nos critérios científicos da medicina mental. Tal 

4 9 Falta de consciência, imundície, lesão são conceitos empregados a todo momento na nosografía 

de Kraepelin apresentada por Juliano Moreira e Afrânio Peixoto. 



exigência legal tem como condição de possibilidade a relação estabelecida 
entre a psiquiatria e a medicina e entre a medicina e o Estado. 

Juliano Moreira introduz na psiquiatria brasileira uma nova concepção 
de doença mental, a partir da teoria de Kraepelin, onde a relação entre a 
loucura, a inteligência e a vontade continua sendo importante para a des
crição dos mecanismos das moléstias mentais, como foi para Esquirol. Con
tudo, estabelece entre esses três elementos uma articulação com as lesões 
físicas; enquanto a loucura, na teoria da Esquirol, é sempre enquadrada 
apenas nas categorias das desordens da inteligência e da perversão da vonta
de, a psicose descrita por Kraepelin tem por ponto de partida o delírio, isto 
é, uma desordem intelectual e sensorial. O conceito de monomania de 
Esquirol, onde a loucura já não se define como desordem da inteligência 
mas como desordem da sensibilidade e da vontade, caracteriza a doença 
mental como doença moral, considerando o nível das paixões como mais 
fundamental que o da inteligência, até então determinante do referencial 
básico para se aferir a existência ou grau da loucura. De acordo com essa 
concepção, a monomania pode ser de três tipos: a intelectual, lesão parcial 
da inteligência; a 'raciocinante' ou afetiva, cuja desordem está no compor
tamento (diz respeito aos hábitos, ao caráter, às ações, às paixões); e a 
monomania instintiva, lesão da vontade - o louco age por instinto, sem 
motivo - , que é o outro da consciência (Esquirol, 1938). 

Até Esquirol, existiam diferentes formas de loucura, umas caracteriza
das pelo delírio, como a lipomania, a monomania e a mania, e outras pela 
desrazão, como a demência e a idiotia, todas definindo a loucura pelo delí
rio, embora desde Pinei a psiquiatria postulasse a existência de uma loucura 
sem delírio.50 Juliano Moreira atribui sua causa à ação das toxinas sobre o 
córtice cerebral, associada a perturbações gerais do organismo; essa 
explicitação se dá numa linha puramente organicista. Porém, a descrição 
recai sobre as perturbações intelectuais e sensoriais na psicose com delírio 
infectuoso grave, como, por exemplo, "alucinações múltiplas, concepções 
delirantes extravagantes, estado de excitação com ansiedade, confusão, de
sorientação. Por vezes recusa de alimentos, tentativa de suicídio, atos de 
violência" (Moreira & Peixoto, 1905:209). E nos casos mais graves, proble
mas de ordem moral: "perda da memória, recusa de alimentos, imundície, 
indiferença. Por vezes sinais de lesões cerebrais orgânicas (hemiplegia, per
turbações da palavra, ataques epileptiformes)" (Moreira, 1891:209). 

5 0 Sobre a concepção de loucura em Esquirol, conferir MACHADO, 1 9 7 8 : 3 8 6 - 3 9 2 . 



Os psiquiatras brasileiros começaram, no século XX, a explicar as 

afecções mentais por meio da relação das reações físicas com as lesões da 

vontade e da consciência: 

Os estados depressivos não são mais que a consciência do estado do corpo do hipotonus dos 

músculos lisos e estriados, o resultado da desnutrição muscular e cerebral, é de prever que 

a melhora do estado geral, a reparação das perturbações nutritivas do organismo do 

cérebro, modifiquem o estado kinestesico que repercutia na consciência uma impressão 

dolorosa a hiperestesia física do melancólico, com suas dores morais angustiosas, com seu 

estado abúlico acentuado, muito precisa de qualquer coisa que lhe suprima a atividade dos 

músculos da vida de relação, por isso que o paciente necessita que se lhe poupe todo ato 

voluntário, qualquer determinação própria. (Moreira, 1 9 0 1 : 2 4 5 ) 

Estabelece-se um elo entre a teoria da degenerescência, no qual a lou

cura quase deixa de ser uma doença mental para se definir como uma anor

malidade de causas biológicas, e a teoria de Esquirol, que se constitui como 

um estudo das desordens do comportamento social, de causas morais. 

Mas, quanto à natureza da doença mental, essa correlação não elimina 

inteiramente a antiga duplicidade do discurso psiquiátrico, pois ela situa o 

conjunto conceituai moral e o conjunto de elementos fisiológicos em dife

rentes níveis, ou melhor, alguns conceitos entram na ordem da etiologia, 

sendo por isso determinantes da doença, e outros aparecem na ordem da 

sintomatologia das simples aparências. Dessa forma, na psicose descrita por 

Kraepelin, por exemplo, as lesões orgânicas constituem a ordem da causali

dade, enquanto os distúrbios afetivos se agrupam nos sintomas. É nesse 

sentido que continua havendo uma duplicidade no saber psiquiátrico inau

gurado por Juliano Moreira, a despeito da relação de interioridade que se 

pretende estabelecer entre esses dois níveis. 

No início do século XX, tal diferença de níveis termina por restringir 
ainda mais, no que tange ao discurso teórico, o valor de verdade do compo
nente moral, e acentuar o papel das lesões orgânicas, visto que as últimas 
pertencem à etiologia, que se superpôs, cronologicamente, à descrição do 
sintoma como critério científico de definição e classificação das moléstias 
mentais. Contudo, a relevância do componente moral se faz notar textual
mente, quando se afirma, quanto às intoxicações crônicas, que, "porém, 
somente se ocupa o Prof. Kraepelin das denominadas voluntárias: alcoolismo, 
morfinismo e cocainismo" (Moreira & Peixoto, 1905:208).51 Do ponto de 

5 1 Na classificação das intoxicações crônicas apresentada por Moreira e Peixoto, vemos que 

Kraepelin estuda o alcoolismo como embriaguez, como crônico, o delirium tremens, a psicose 



vista da articulação dos conceitos de natureza orgânica com os de natureza 

moral, nessa época acredita-se ter conseguido uma síntese teórica coesa dos 

dois tipos de etiologia — moral e física. Juliano Moreira exalta essa síntese, que 

não deve ser entendida no sentido dialético de um esquema que teria Pinei 

como tese, Morel como antítese e Kraepelin como a síntese dos contrários 

que os transcende, conforme poderíamos imaginar. Tal síntese pode, no en

tanto, ser assim denominada, na medida em que articula os diversos níveis, 

por meio de uma concepção de doença mental que esmerilha em todas as 

direções a sua racionalidade, conectando princípios que pareceriam incompa

tíveis entre si aos olhos dos psiquiatras que o antecederam. 

Na realidade, a síntese buscada por Juliano Moreira não chegou a ser 

realizada. Nas formulações teóricas dos trabalhos sobre doença mental, 

não se conseguiu evitar uma forte tendência a enfatizar a etiologia fisioló

gica. O que se observa é o predomínio do valor da observação e da análise 

das funções orgânicas, principalmente as cerebrais. Recai-se sempre na ten

tativa de repetir os procedimentos da medicina geral, cujas afirmações apoi

aram-se na dissecação dos cadáveres, nas análises dos laboratórios e na ob

servação dos doentes. As causas sociais e psicológicas terminam sendo, de 

certo modo, relegadas a segundo plano, pois parecem menos científicas ao 

novo olhar médico. Apesar de tudo, tal fundamentação médica, embora 

tenha sido afirmada, finalmente não foi alcançada; até hoje a psiquiatria 

espera fundar-se amplamente no componente biológico. Além de lesões 

específicas - provenientes do campo da medicina, muito mais do que do da 

psiquiatria —, nada mais foi descoberto. 

Tomando como modelo a sífilis, cujo desenvolvimento poderia causar 
lesões neurológicas, que por sua vez constituiriam a etiologia de distúrbios 
mentais, os psiquiatras positivistas buscavam confirmar o caráter de 
cientificidade de seu saber. Tal como a lesão sifilítica, afirma Serra, as de
mais sintomatologias psiquiátricas deveriam apresentar uma lesão originá
ria. Encontrá-la - questão de tempo - seria encontrar a cura (Serra, 1979:12). 

Por causa da pluralidade do novo modelo - entendendo-se por 
pluralidade o envolvimento com os ramos da medicina, da psicologia expe
rimental e das questões sociais - , Juliano Moreira define a doença mental 

de Korsakof, o delírio alucinatório dos bebedores, a fraqueza psíquica alucinatória dos bebe

dores, o delírio de ciúme dos bebedores, a pseudoparalisia geral alcoólica. 



de maneiras diferentes, de acordo com o enfoque sob o qual está sendo 

analisada. É assim, por exemplo, que ora ela aparece definida do ponto de 

vista da medicina biológica - "A doença, como desvio da normalidade que 

é, é uma exceção biológica" (Moreira, 1919: 93) - , ora relacionada com 

fatores de ordem social: "O estado mental varia muito com os precedentes 

de herança e educação" (Moreira & Peixoto, 1914:27). É por essa razão que 

ele é considerado aquele que "introduz no Brasil a verdadeira compreensão 

clínica da paranóia" (Moreira & Austregésilo, 1923:125). Conforme afir

ma Austregésilo, tal compreensão insere a noção de paranóia numa pers

pectiva ao mesmo tempo médica e filosófica, envolvendo a subjetividade. 

Juliano Moreira e Afrânio Peixoto a consideram uma autofilia primitiva e 

originária da personalidade, não corrigida e incrementada pela educação 

defeituosa, inadaptada ao meio social, fruto da civilização. Esse conceito de 

autofilia abrange a noção de egocentrismo, concebido como inadaptabilidade 

do indivíduo ao meio, a qual é acompanhada de uma interpretação pessoal 

de hostilidade e de idéias de perseguição ativa ou passiva ou, o que é mais 

comum, ativa e passiva (Moreira & Peixoto, 1914). 

Em 'A paranóia e os syndromas paranoides', salienta-se o abuso do con

ceito de paranóia, que exige um estudo que lhe confira mais precisão. De 

acordo com Kraepelin, a paranóia é uma doença rara — 2 a 4% da população 

dos hospícios, sendo mais rara ainda entre as mulheres. Segundo tal concep

ção, há uma tendência errada a atribuí-la à degeneração; também é errada a 

tendência a incriminar a herança como causa de degeneração — essa explica

ção de degeneração "mais parece ter sido gravada de imaginárias culpas; quan

to ao atavismo, pior ainda, é uma mera fantasia" (Moreira & Peixoto, 1914:27). 

Ao paranóico atribui-se, nessa teoria, apenas a persistência do modo de 
ser originário - o subjetivismo - , devido a uma deficiência de educação, de 
treinamento e da cultura. Nesse caso, a paranóia é originária, isto é, a educa
ção teria permitido crescerem livremente os gérmens da autofilia egocêntrica, 
favoreceu-os, ampliou-os, de modo que os atritos com o meio social tornam-
se as causas ocasionais do desequilíbrio definitivo do paranóico. 

Tal desequilíbrio explica por que a vida do paranóico é uma eterna luta 
da ação e reação incessantes, que faz com que ele seja considerado "o mais 
incômodo e perigoso dos insanos" (Moreira & Peixoto, 1914:27). É uma 
ilusão atribuir à paranóia fases bem esquematizadas de perseguição e gran
deza. A autofilia não tem fase, ela é perene e não resulta dos erros sensoriais 



surgidos num terreno em que a consciência se enterra na demência. Pois a 
autofilia é o fundamento da paranóia.52 

Se no século XIX as teorias psiquiátricas já trabalhavam com conceitos 

de ordem tanto médica, fisiológica, quanto social e filosófica, no século XX 

o que dá forma à concepção de doença mental é a homogeneidade de certos 

conceitos. Tais conceitos são aparentemente refratários entre si, mas não 

representam contradições, porque são analisados sempre visando a um âm

bito mais geral, compatível com o saber psiquiátrico que estabelece o cará

ter de permeabilidade dos vários aspectos da loucura - moral, físico, psico

lógico - intrinsecamente ligados, cada um repercutindo no outro. 

A partir do novo modelo teórico, os sintomas da alienação definida na 
sua relação com a moralidade são remetidos aos processos infectuosos e às 
intoxicações alcóolicas, cocaínicas etc, que ganham lugar de destaque na 
etiologia degenerativa dos estados mentais. 

Ao retomar antigos conceitos oriundos da teoria psiquiátrica de Esquirol 

(imundície, tranqüilos, agitados), Kraepelin coloca-os ao lado de lesões or

gânicas (causadas pela ação das toxinas sobre a córtice cerebral), e, ao mes

mo tempo, deixa lugar para considerações sobre a sociogênese dos distúrbi

os psíquicos, atribuindo à doença mental uma múltipla causalidade, que já 

aparecia na psiquiatria do século XIX. A diferença é que, na nova concep

A sintomatologia da paranóia seria a seguinte: reconhecimento da hostilidade do meio que 

produz em certos paranóicos reações depressivas, de humor irregular, de indefinido mal-estar, 

acompanhado de inapetencia e insônias; suscetibilidade extrema que chega à suspeita completa, 

como defesa às supostas hostilidades do meio; os paranóicos procuram um abrigo mais 

seguro, por isso não podem ficar parados; perseguição com todas as suas circunstâncias 

agravantes, endógenas e exógenas, de alucinações e falsas interpretações; idéias de grandeza: 

o eu autofílico eleva-se tão absurdamente no seu auto-conceito, que perde inconscientemente 

a noção da relatividade de sua situação no meio; a percepção das impressões externas permanece 

perfeita durante muito tempo — são raras as alucinações do ouvido e somente mais tarde 

aparecem as da vista e t c ; falsos reconhecimentos de pessoas; as funções psíquicas resistem 

muito bem, sendo a demência um fenômeno raro e demorado nestes casos; os paranóicos são 

recriminadores e ameaçadores. De acordo com Juliano Moreira e Afrânio Peixoto, o diagnóstico 

diferencial seria facílimo: a primitiva e originária autofilia que a educação permitiu — ação e 

reação persecutórias - causa uma sistematização e idéias e de delírios coerentes, lógicos, fixos, 

com falsificação da memória chegando até às mudanças da personalidade; raridade de 

alucinações; inteligência lúcida por longo tempo sem deteriorações demenciais. Por meio 

desse diagnóstico diferencial, torna-se possível separar a paranóia dos síndromas paranóides, 

que apresentam os múltiplos e profundos erros sensoriais comuns a todas as doenças mentais 

(MOREIRA & PEIXOTO, 1 9 1 4 ) . 



ção, a doença mental sempre se refere a uma lesão específica, em contraposição 

à generalidade causal do saber moral. 

Em relação à sociogênese, os princípios básicos são os mesmos - a alie

nação mental é dada pela rede de relações com os outros, e o alienado signi

fica a quebra dessa rede, o não socializado. A alienação será o egoísmo, o 

oposto do socializável, do altruísmo necessários para a vida social. 

Como explica Joel Birman (1978), tal rede representaria a sua máxima 

verdade, e se o alienado significa a quebra desta sociabilidade, devido à 

exacerbação de suas paixões ou à pequena intensidade de seus afetos, ele é, 

por isso mesmo, encarado como obstáculo à comunhão social, ele é a pró

pria impossibilidade da sociedade, da moral e da vida humana. Nesse caso, 

o homem normal e o alienado teriam uma mesma natureza, distinguindo-

se apenas pela intensidade da manifestação dos seus afetos, numa diferença 

quantitativa que não os distingue em sua essência de seres definidos por seu 

caráter de sociabilidade. O conhecimento psiquiátrico, salienta Birman 

(1978), acompanha a formulação do conhecimento médico que postulava, 

conforme análise de Georges Canguilhem em Le Normal et le Pathologique 

(1966), que o estado patológico é uma variação quantitativa do estado nor

mal, para mais ou para menos, não considerando esses dois estados como 

qualitativamente diversos. Tal concepção de estado patológico foi cunhada 

por François Broussais (1800) e universalizada por Auguste Comte (1828). 

Birman (1978) esclarece a idéia de que, se entre o alienado e o homem 
sadio não há oposição qualitativa, mas quantitativa, o alienado se torna a 
caricatura do sujeito, revelando, assim, alguma verdade. Lugar de alguma 
verdade num primeiro momento, torna-se, entretanto, imediatamente a 
capacidade de sua destruição. "Nesse movimento reflexivo de colocar a ali
enação como caricatura da verdade num primeiro momento, e como a sua 
anti-verdade num segundo, pela quebra do mundo das normas, ela [a alie
nação] passa a se tornar, num terceiro momento, como a decadência última 
do sujeito" (Birman, 1978:113). A alienação será, portanto o egoísmo oposto 
ao altruísmo necessário para a vida social. 

Com o conceito de 'predisposição', desenvolvido na teoria das 
degenerescências por Morel, o meio social será produto de doenças, mas 
não será produtor de doença por si só. Ele o será apenas na medida em que 
o indivíduo já nasce predisposto, isto é, com tendências a se desenvolver 
através de um processo patológico degenerativo. Do mesmo modo, o meio 



poderá ser o freio desse processo patológico, que se origina por uma tendên

cia inata do homem, se lhe for dada uma educação saudável, se lhe for 

apresentado um meio social que lhe permita desenvolver uma personalida

de normal, visto que "cada criança que nasce é socialmente comparável ao 

primeiro homem; o eu lhe é hipertrofiado e sem as restrições modificadoras 

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

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

A educação será, como no século XIX, o elemento positivo, no senti

do saudável, que transforma o indivíduo em sujeito normal, disciplinado, 

em contraposição ao doente mental, indisciplinável. De acordo com essa 

abordagem, o meio social não será mais definido com base em seu aspecto 

negativo de patologia, mas em seu aspecto positivo de normalidade; o 

meio social será normalizador do sujeito, corrigindo-o dessa essência 

egocêntrica originária. 

O tipo de relação do homem com o meio será determinante do estado 

mental saudável ou patológico. A relação considerada saudável do indivíduo 

com a sociedade é estabelecida a partir do critério de normalidade, obtido do 

conceito de socialização, que é um processo necessário à formação do indiví

duo normal, mentalmente são. Para a psiquiatria, o desvio da normalidade é, 

neste sentido, a doença mental - idéia que, generalizada, no final do século 

XIX, a todo indivíduo anormal, faz surgir o conceito médico da anormalidade. 

O discurso psiquiátrico torna o anormal patológico, ao mesmo tempo que o 

diferencia do verdadeiro doente mental' e do indivíduo normal. 

O indivíduo normal é aquele que vive em sociedade, é aquele que se 
submete, desde a infância, ao processo de socialização. Nesse caso, a lou
cura é a não submissão à socialização, a rebeldia ao contrato social ao qual 
o indivíduo deveria aderir: por uma predisposição' dada, este nega tal 
contrato, entregando-se mais ao 'egocentrismo originário', incompatível 
com o altruísmo saudável, que não é natural, inato no homem, mas se faz 
necessário para o convívio em sociedade. Como afirma Juliano Moreira, "o 
altruísmo não é uma aquisição somática, é apenas uma espécie de contra
to a que nos submetemos tacitamente ao partilharmos a vida social" 
(Moreira & Peixoto, 1914:27). 

Na teoria de Kraepelin, a loucura é a manutenção da essência negativa 
do homem, que é o egocentrismo originário. O meio social é, por meio da 



educação, o elemento modificador do sujeito na medida em que o submete 

à socialização e o corrige dessa tendência originária. 

À educação compete corrigir essa tendência inata, num trabalho de 

adaptação ao meio social, que se inicia desde os primeiros anos de vida, 

por meio da convivência, do exemplo, da experiência cotidiana; não é, 

portanto, herdada. 

O discurso psiquiátrico do início do século XX dirige-se à civilização, 
ao meio, como no século XIX, abordando os mesmos temas, mas deixará de 
fazê-lo do ponto de vista negativo, ou seja, da doença. Ela o fará norteada 
por seu saber sobre a saúde e sobre a normalidade, para o qual todo desviante, 
doente mental propriamente dito ou anormal, deve ser recuperado. 

Nesse discurso, até mesmo a degenerescência pode ser vista positivamen

te, ou seja, como possibilidade de retorno ao normal, ao 'tipo comum': 

A degeneração é uma estereotipa diagnóstica, quando não uma simples ecolalia de desig

nação, e que para contrapor aos casos sisudamente comprovados de derrancamento somático 

do individuo, há a todos os momentos, esta obra de regeneração da espécie que suprime o 

individuo, quando não logra corrigir-lhe as aberrações, integrando no futuro o tipo 

comum. (Moreira & Peixoto, 1 9 1 4 : 2 7 ) 

A normalidade biológica é uma concepção do século XIX que, traba

lhada num nível teórico, se estabelece pelo tipo comum da espécie humana. 

A espécie é o padrão inexoravelmente imposto ao indivíduo, contra o qual 

ele não pode se colocar, na medida em que suas leis são tão fortes que, se 

houver degeneração, esta será corrigida - ou pela integração do indivíduo 

ao tipo comum, ou até mesmo por sua supressão. Contudo, o conceito da 

anormalidade como objeto da medicina mental só aparece como constitutivo 

do corpo 'científico' da psiquiatria, ainda que de modo obscuro, nas teorias 

psiquiátricas do início do século XX. 

Para compreendermos com maior clareza essa noção de normalidade, 
podemos analisar, do ponto de vista teórico, a noção de paranóia explicitada 
no Brasil por Juliano Moreira. O objetivo de Moreira era definir com 
precisão esse conceito, a fim de elucidar o seu sentido como entidade 
nosológica, questão considerada importante no início do século XX, so
bretudo quando a paranóia passa a ser compreendida como critério de 
definição da doença mental: 

O problema atual é saber se a Paranóia na verdade apresenta caracteres que permitam ser 

considerada como uma entidade nosológica distinta, e, verificada tal hipótese, se a ela deve



se anexar a modalidade paranóia - querelante, ouse nada mais ¿ do que uma modalidade 

da Demencia Precoce das parafrenias, da loucura maniaco-depressiva, se é o delírio crônico 

de Magnam, ou a psicose alucinatória crônica de Gilbert Ballet ou o delíro crônico 

sistematizado de Henrique Roxo, enfim uma psicose dos degenerados. (Andrada, 1 9 1 6 : 1 3 9 ) 

Para efeito de análise do discurso psiquiátrico, essa questão é realmente 

importante. Não porque concluirá pelo estabelecimento ou não de uma 

nova classe de doença mental, mas porque a discute dentro dos limites da 

noção de sociabilidade, elegendo-a teoricamente como critério para definir 

a doença mental. 

O primeiro aspecto abordado por Juliano Moreira é o desenvolvimento 

da personalidade paranóica. Existe um período 'predêmico' ou de elabora

ção da paranóia propriamente dita, que segue uma marcha própria: primei

ramente há uma primitiva e originária autofilia: "sentimento inato e funda

mental da personalidade -não corrigida e inadaptada ao meio, antes 

incrementada pela educação defeituosa resulta numa egocentria" (Moreira 

& Peixoto, 1914:27). 

Num segundo momento, "inadaptabilidade correspondente entre o 

indivíduo e o meio: interpretação como hostilidade pessoal" (Moreira & 

Peixoto, 1955:27). Terceiro, reação contra o meio: "início das perturbações 

aparentes. Perseguição ativa ou passiva, ou ativo-passiva mais comumente" 

(Moreira & Peixoto, 1955:27). 

Juliano Moreira afirma haver uma tendência geral a incriminar a dege

neração como causa da paranóia, acrescentando que a doutrina da 

degenerescência desde que se apresentou a Morel só encontrou submissões 

irrefletidas - ela existe, ela é profunda, a ela se deve grande parte de nossas 

misérias, mas, para ele, há um abuso em sua utilização. 

Ele aceita a concepção de herança, conforme vimos anteriormente, 
mas só no sentido sociológico, quer dizer, acentuando a questão da adapta
ção do homem ao meio e responsabilizando-a pelas diferenças individuais. 
O problema da doença mental ocorre quando a personalidade não se adapta 
ao social, mantendo-se egocêntrica. O normal e o saudável resultam de 
uma educação tal que não permita desenvolverem-se os gérmens da 
autofilia, decorrentes do egocentrismo originário que, na criança, como 
já foi dito, lhe permitem a sobrevivência, mas no caso do adulto é com
preendido como doentio. 



A noção de equilíbrio do comportamento do homem com o meio social 

é que definirá a saúde mental. O equilíbrio social, a harmonia, será o crité

rio determinante da saúde; o desequilíbrio, a luta contra a socialização, será 

doença mental. Juliano Moreira atribui como causalidade da paranóia a 

manutenção, por erro de educação, desse estado egocêntrico primitivo, se

parando-a de uma causalidade sensorial ou de erro da consciência. 

A separação da etiologia do distúrbio mental como distúrbio intelectual 

e sensorial é bastante clara. A causalidade é efetivamente social. Os sintomas 

e o diagnóstico diferencial o revelam: 

Sintomatologia: reconhecimento da hostilidade do meio que produz em certos paranóicos 

reações depressivas, de humor irregular, de indefinido mal-estar, acompanhado de inapetencia 

e de insônias. Suscetibilidade extrema que chega à sujeição completa, como defesa às 

hostilidades do meio. Idéias de grandeza: o eu autofílico eleva-se tão absurdamente no seu 

auto-conceito que perde inconscientemente a noção da relatividade de sua situação no 

meio. A percepção das impressões externas permanece perfeita durante muito tempo — são 

raras as alucinações do ouvido (mais comum) e somente mais tarde as da vista, etc. (...) a 

demência é um fenômeno raro e demorado nestes casos. Recriminantes e ameaçadores. 

(Moreira & Peixoto, 1 9 1 4 : 2 7 ) 

A demência, fenômeno explicitamente de distúrbio da inteligência, é por 

Kraepelin e Juliano Moreira separada, em termos de nosologia, da paranóia: 

Diagnóstico: primitiva e originária autofilia que a educação permitiu; ação e reação 

persecutorias; sistematização de idéias e de delírios coerentes, lógicos, fixos, com falsificação 

da memória chegando até as mudanças da personalidade; raridade de alucinações; inteli

gência lúcida por longo tempo sem deteriorações demenciais. (Moreira & Peixoto, 1 9 1 4 : 2 7 ) 

A demência paranóide será considerada uma síndrome da paranóia, 

mas não uma característica fundamental desta doença, como é o caso da 

demência precoce ou mesmo da demência senil: 

Nos primeiros e superficiais exames certas formas de demência precoce, as paranóides, 

poderiam dificultar a diagnose diferencial. A multiplicidade de alucinações, a incoerência 

e absurdeza do delírio e os índices bem notáveis de enfraquecimento mental traçam quase 

sempre, ou em breve espaço, uma separação bem clara. (Moreira & Peixoto, 1 9 1 4 : 2 7 ) 

O que importa, em relação a essa questão do reconhecimento da para
nóia como entidade nosográfica, é que, dessa maneira, a teoria psiquiátrica 
revela a sua percepção da doença mental, em geral, independentemente de 
sua classificação num quadro nosográfico específico. Ao ser comparada à para
nóia e atribuída aos casos mais dessemelhantes de distúrbios psíquicos, a 
doença mental passa, praticamente, a constituir a própria noção de paranóia. 



O termo 'paranóia' tem sido aplicado às mais diversas psicopatias, para 

designar síndromes mentais de perseguição. Há uma confusão que não se 

esclareceu; ademais, surgiram paranóias de todos os tipos - aguda, crônica, 

abortiva, rudimentar, primária, secundária, erótica, religiosa etc. Paranóia 

veio quase a equivaler à expressão loucura, afirma Bueno de Andrada em seu 

artigo 'Paranóia' (1916). 

Em suma, no início do século XX tenta-se esclarecer a percepção da 

loucura por meio do conhecimento científico sobre a causalidade da doença 

mental, que com Juliano Moreira abre, no Brasil, o espaço do desvio e da 

exceção, mesmo quando já estabelecidas entidades clínicas que pretendem 

abarcar todas as perturbações mentais encontradas, pertinentes a vários gru

pos clínicos. Isso permite que surjam novos diagnósticos para comporta

mentos que começaram a ser considerados perigosos, como é o caso dos 

alcoólatras, epiléticos, querelantes e sifilíticos, agora tornados objeto da psi

quiatria. O estudo científico da sífilis, do alcoolismo e outras intoxicações 

involuntárias servirá de base para as análises sobre a doença mental, consi

derada entrave ao progresso social da humanidade. 

Tais diagnósticos oferecem ao discurso teórico psiquiátrico uma flexibi
lidade, ainda maior do que no século XIX, ao campo da medicina mental, 
permitindo a que seu discurso se aplique tanto do ponto de vista orgânico 
como no social, de modo a facilitar a passagem de um tipo de argumenta
ção a outro, conforme seja mais conveniente. Se o problema apresentado se 
referir à exigência de uma fundamentação médica, há métodos de diagnós
ticos, como a punção lombar, efetuada pela primeira vez no Brasil por Juliano 
Moreira, sem os quais, em sua opinião, muitas vezes ficaria incurável o 
paciente. Demonstra-se, assim, o substrato físico da doença mental, no 
caso a sífilis, considerada a pior de todos as infecções que causam distúrbios 
psíquicos, chamados de males do sistema nervoso. Em 'A psiquiatria e a 
guerra', Juliano Moreira explicita tal etiologia: "As doenças venéreas, assim 
como as células nervosas de resistência diminuída pela impregnação alcóolica, 
são responsáveis por muitos males no sistema nervoso" (Moreira, 1918:122). 

O alcoolismo, por sua própria definição, favorece uma mudança na 
relação estabelecida entre o elemento físico e o moral. O alcoolismo crônico 
tem uma variedade clínica que se exterioriza em forma de delírio persecutório 
com idéias de crimes, alucinações múltiplas e perturbações da sensibilidade 
geral. Os alcoólatras perseguidos são reconhecidos como auto-acusadores, 



que se queixam contra todo o pessoal que os cerca, pedindo proteção sem 

contudo procurar reagir contra seus supostos inimigos. O quadro do delírio 

persecutorio é ligado ao problema da degeneração. "Evidentemente esses 

são casos de sujeitos degenerados nos quais o alcoolismo apenas cria o apa

recimento de delírios complexos, após os psicopatas constitucionais (dege

nerados e desequilibrados dos psiquiatras franceses)" (Moreira, 1912b:325). 

Se a questão se apresentar com vistas a assegurar algum projeto 

assistêncial ou político, esse tipo de discurso permeável se torna mais sim

ples, passando de um ponto a outro, pois são doenças tomadas quanto ao 

componente de implicação com o social, porque são "endemias sociais das 

mais daninhas" (Moreira, 1929b:61), que constituem problemas psiquiá

tricos correlatos às questões sociais: "um problema concernente ao estudo 

dos fatores de desenvolvimento físico e intelectual das raças (...) é preciso 

lembrar os perigos individuais, hereditários e sociais que derivam da sífilis" 

(Moreira,1899-1900:112). 

Como tal, oferecem subsídios ao movimento de higiene mental5 3 que 

começa a aparecer no Brasil. Os psiquiatras apontam a grande preocupa

ção dos estadistas com a freqüência de certas doenças — tuberculose, cân

cer, sífilis, impaludismo etc. - , com a finalidade de alertá-los quanto às 

perturbações nervosas, cada dia mais freqüentes, devido à crescente pro

pagação dessas doenças, às quais se deve somar o problema do alcoolismo, 

um dos principais fatores sociais que preparam a eclosão dos distúrbios 

mentais. Concluem daí que o alcoolismo, entidade nosográfica de Kraepelin 

incluída na classe das intoxicações voluntárias, merece que se inicie uma 

campanha enérgica nos domínios da profilaxia mental em nosso país. Essa 

campanha vai ao encontro do "progresso ininterrupto da psiquiatria, da 

assistência aos psicopatas e, sobretudo, da Higiene Mental" (Moreira & 

Austregésilo, 1923:55). 

O que importa assinalar é que essas classificações são, na realidade, 
tentativas de justificar em termos médicos a inclusão de novos grupos 

Em 1 9 2 3 , funda-se a Liga Brasileira de Higiene Mental, pelo psiquiatra Gustavo Riedel, com 

o objetivo de melhorar a assistência aos doentes mentais; a partir de 1 9 2 6 visa à prevenção, à 

eugenia e à educação dos indivíduos normais inclusive, permitindo um controle permanente. 

Traçando planos de prevenção, cientificamente fundamentados no conhecimento das causas 

da alienação mental, constitui um reforço para o poder disciplinar global, cuja tendência é 

intervir preventiva e permanentemente. 



nosológicos no saber psiquiátrico, que se referem a indivíduos que os pró

prios psiquiatras não consideram alienados, mas por um novo critério, o da 

anormalidade, os situam no quadro dos doentes mentais. As classificações 

aparecem como garantia médica, já que a medicina mantém um procedi

mento taxonômico para imposição da psiquiatria como saber científico.54 

Situar a psiquiatria cientificamente era, na época, de grande importância, 

pois viabilizava sua interferência na sociedade e validava um projeto políti

co no qual é a patologia que oferece o modelo de análise, assim como a 

medicina legal lhe dá a possibilidade de intervir - por meio da psiquiatrização 

dos diferentes desvios sociais e da infância. 

É na esteira desse movimento de penetração da medicina mental em 

toda a rede de relações de poder instaurada em nossa sociedade que Juliano 

Moreira discute o problema dos falsos testemunhos por desvios mentais. 

Ao afirmar que, enquanto para os homens normais o erro é um elemento 

constante do testemunho, "aos que apresentam perturbações mentais, as 

revelações devem ser pelo menos ouvidas com suspeitas". Pautado pelo pa

recer de eminentes juristas, médicos-legistas e alienistas, assim como pelo 

voto de vários congressos, Juliano Moreira afirma que "os magistrados de

vem apelar para o concurso de um médico alienista sempre que se possa 

suspeitar em qualquer testemunha um estado mental mórbido" (Moreira, 

1912b:325). 

Seu argumento é o seguinte: são numerosos os doentes que vão à polí
cia, aos jornais, ao Ministério da Justiça e até ao chefe de Estado denunciar 

5 4 A o traçar, na História da Loucura, uma descontinuidade histórica entre a psiquiatria na época 

clássica e a psiquiatria na modernidade, Foucault caracteriza a primeira como um conhecimento 

classificatório, cujo método baseia-se na história natural, na medicina das espécies ideais, que 

não parte da observação do louco, nem incide no processo de internação sobre o qual a 

psiquiatria procurará, mais tarde, apoiar seu conhecimento. C o m o explica Roberto Machado 

( 2 0 0 0 ) , a pesquisa arqueológica de Foucault pensa o que é o moderno, situando-o em relação 

ao clássico. "Na História da Loucura isso levou a duas descobertas fundamentais ou à descoberta 

de descontinuidade, de uma grande ruptura em níveis diferentes: o das teorias sobre a loucura 

e o das práticas que dizem respeito ao louco. Mais precisamente, um nível em que preponderam 

as teorias, outro, em que preponderam as práticas, pois a esse respeito a separação não é total. 

O fundamental é a existência da loucura sob o olhar da razão, ligando-se a um sistema de 

operações médicas relacionadas aos sintomas e às causas e, em outro nível, por sinal mais 

elementar, do louco situado do outro lado da razão, ligando-se a concepções políticas, 

jurídicas, econômicas" (MACHADO, 2 0 0 0 : 1 5 ) . É assim que Foucault enuncia uma das teses 

mais importantes da História da Loucura, que é a independência, na época clássica, dos níveis 

das teorias sobre a loucura e das práticas com relação aos loucos. 



a si mesmos ou a outrem, e o fazem porque são doentes.55 Dentre eles, os 

que dão mais freqüentes falsos testemunhos são os maníaco-depressivos, 

que atacam a reputação, a honra e a moralidade de todos aqueles que os 

cercam com precisão de detalhes e muita persistência: "São doentes dessa 

natureza que têm publicado todos os livros de fama duvidosa contra mani

cômios e alienistas. São eles que desde tempos imemoriais mais amedron

tam o pessoal dos asilos" (Moreira, 1912b:325). Ele ressalta também os 

dementes senis e pré-senis, cujas idéias persecutórias são acompanhadas de 

acusações contra pessoas da própria família. 

É inesgotável o repositório médico-legal de tais doentes, com as suas acusações falsas, sendo 

muito mais freqüentes as hetero-acusações. Mais interessantes porém, que uns e outros, são os 

casos mistos, isto é, os de auto-hetero-acusadores, quase sempre de ordem genital .São os 

romances criminais de duplo herói, é a culpabilidade a dois. O famoso caso Morele-la 

Roncière, com as suas imemoráveis cartas anônimas, simulação de tentativa de violação e 

assassinato por um jovem de dezesseis anos pertencente à melhor sociedade, erro judiciário e 

condenação consecutiva, é de ordem a pôr em guarda juízes e jornalistas. (Moreira, 1912b:325) 

A classificação tem a função não só de possibilitar a organização do 

espaço asilar, de assegurar cientificamente o poder e a autonomia do psiqui

atra, mas, antes de tudo, de controlar os próprios psiquiatras para que, 

normalizados eles mesmos, possam impor seu saber às diversas instâncias 

da sociedade. 

O modelo teórico de Juliano Moreira faz parecer que o ponto de parti

da para a constituição do saber psiquiátrico que inaugura é o conhecimento 

cada vez mais científico da loucura como doença mental, do qual se infere 

um conhecimento sobre o anormal em geral. Mas é preciso reconhecer, 

para melhor compreender esse modelo teórico, que foi partindo da percep

ção da periculosidade e da não sujeição à ordem disciplinar, que represen

tam os anormais, que a psiquiatria elaborou sua teoria.56 

5 5 As categorias de insanos apontadas por Juliano Moreira como compostas por aqueles que 

mais fornecem falsos testemunhos são: maníaco-depressivos, paranóicos, dementes senis e 

pré-senis, alcóolicos e outros intoxicados, psicopatas constitucionais (segundo Dupré, aqueles 

com tendencia mórbida, mais ou menos consciente e voluntária, à mentira e à criação de 

fábulas imaginárias), débeis mentais, epilépticos, sifilíticos (devido ao modo como perdeu as 

noções mais elementares do senso moral) (MOREIRA, 1 9 1 2 b ) . 

5 6 Cumpre notar que Foucault afirma, em História da Loucura ( 1 9 7 2 ) , que a designação de 

loucura e a conseqüente exclusão da sociedade não dependem de uma ciência médica, mas de 

uma percepção' do indivíduo como ser social, dispersa e produzida por diversas instituições 

como a polícia, a Justiça e a família, com base em critérios que dizem respeito à transgressão 

das leis da moralidade. 



Com Juliano Moreira, inaugura-se no Brasil um novo momento do 

saber psiquiátrico. Ao se introduzir um modelo teórico que tenta atribuir 

lesões específicas aos diversos tipos de doença mental e refere-se não só ao 

louco mas a outros tipos de desviantes, os anormais, estabelece-se uma 

descontinuidade em relação à generalidade causal das teorias morais do 

século XIX e em relação ao seu objeto. A psiquiatria não é mais o discurso 

científico sobre a loucura e suas causas somente: ela é o saber médico sobre 

todo desvio da normalidade - criminalidade, degeneração, doença mental. 






