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D SÉCULO X X E A NOVA 

CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA 

PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

ParteII 



A opção de lutar contra a exclusão social, que trinta anos atrás era 

uma opção de poucas pessoas, se inscreve hoje na consciência geral 

da comunidade internacional. Mas isto não quer dizer que seja 

traduzida em práticas coerentes em todos os lugares. Ao contrário, o 

fenômeno de exclusão social é cada vez mais grave e difuso. 

Cooperação Internacional pelo Desenvolvimento Humano, 

2000 

No final do século XIX, a função do psiquiatra brasileiro era ainda 

bastante limitada, apesar da luta dos psiquiatras para se imporem como 

elementos necessários à manutenção da ordem social e da criação, desde 

1830, do hospício. A situação dos loucos, embora já percebida como caren

te de cuidados médicos especiais e relativamente mais próxima das reivindi

cações dos médicos alienistas - não deveriam mais perambular pelas ruas e 

lhes era destinado o hospício em vez de serem "enviados às horrorosas enfer

marias da Santa Casa de Misericórdia" (Moreira, 1955:65) - era ainda con

siderada ultrajante. 

Com o início da República, verifica-se a necessidade de reformulação 
do asilo, a fim de melhor cumprir suas funções terapêuticas, e, para tal, 
reforçar o papel do médico no exercício de total poder sobre os alienados, 
tanto na determinação de quais eram os indivíduos doentes quanto na deci
são sobre o melhor encaminhamento a ser dado a cada um deles. Teixeira 
Brandão (1956) exige uma posição de mais poder, mais autoridade para o 



médico, que deveria ser colocado na posição central em relação a tudo que 

se referisse à vida do louco, para transformar o hospício em verdadeira ins

tituição hospitalar. 

O movimento de 'medicalização' do louco caracteriza a função dos psi

quiatras do século XIX, que criticam a insuficiência e ineficácia do hospí

cio, mostrando a necessidade de multiplicação de instituições articuladas, 

amparadas por uma lei que desse aos hospícios a exclusividade de seqüestração 

do louco e regulasse a sua situação na sociedade. 

A principal crítica dos psiquiatras do século XIX dirige-se à questão da 

admissão do louco no hospício. Todos os problemas relativos a essa questão 

- direito de seqüestração, a relação entre o louco e a família, entre o louco e 

a Justiça, o louco e a psiquiatria, o louco e o Estado - tornam-se de particu

lar importância para a assistência ao alienado. Eles constituirão pontos bá

sicos para a transformação da prática psiquiátrica no Brasil. 

A medicalização não significa, portanto, apenas reconhecer a qualidade 

de doente do louco ou a transformação do hospício em estabelecimento 

médico semelhante a um hospital, mas implica a definição, pela instituição 

médica, de um novo estatuto jurídico, social e civil do alienado: o estado de 

menoridade social. 

Teixeira Brandão discute, no final do século, as dificuldades para se 

resolverem tais problemas, pois sua solução pressupõe uma situação 

inexistente na sociedade; ela exige a presença especializada de um médico 

na família, na administração e na Justiça. 

Reconhecia-se que a exigência de medicalização no hospício remetia à 
medicalização da sociedade inteira. O que não significou, na época, que 
Teixeira Brandão propusesse um modelo não asilar de gestão da loucura, 
como ocorrerá mais tarde com o modelo de Juliano Moreira, pois o hospício 
era visto como centro da psiquiatria do século XIX. 

Com o objetivo de transformar o asilo numa 'instituição fundamental' 
para a psiquiatria, Teixeira Brandão assinala que é preciso uma lei que defi
na as condições de seqüestração do louco no asilo, considerando arbitrária 
qualquer internação não sancionada pelo alienista. A psiquiatria é a única 
capaz de fazer do seqüestro um ato não-arbitrário, devido a seu saber sobre 
a loucura. Ele reconhece o problema que o louco representa para as 'autori
dades' e aponta o saber psiquiátrico como a única possibilidade de resolver 



a contradição do seqüestro: internar o louco se apresenta ao mesmo tempo 

como necessidade social, para a defesa da coletividade, e como injustiça, pois 

atenta contra o princípio de liberdade individual, base da organização social 

da República. O psiquiatra oferecerá uma resposta a essa contradição ao se 

transformar em instância definidora do estatuto do louco, como doente e 

como incapaz, como sujeito a ser tratado e protegido por uma lei medicalizada, 

ou seja, uma lei elaborada a partir do saber da medicina mental. 

Daí a exigência de que a incapacidade do louco seja cuidadosamente 
regulada pela psiquiatria, que dará ao alienado não somente o estatuto de 
doente mas também de menor, ao estabelecer que ele deve delegar sua vida 
a um elemento idôneo. Essa regulamentação deverá se apoiar numa lei na
cional, evidentemente medicalizada. 

Em 1903, Teixeira Brandão é eleito deputado, conseguindo no mesmo 

ano a aprovação da lei dos alienados, que faz do hospício o único lugar apto 

a receber loucos, subordinando sua internação ao parecer médico. 

A lei estabelece a guarda provisória dos bens do alienado, determina a 

declaração dos loucos que estão sendo tratados em domicílio, regulamenta 

a posição central da psiquiatria no interior do hospício, subordina a funda

ção de estabelecimentos para alienados à autoridade do ministro do Interi

or ou dos presidentes ou governadores dos estados, cria uma comissão ins

petora de todos os estabelecimentos de alienados. Essa lei faz do psiquiatra 

a maior autoridade sobre a loucura nacional, e publicamente reconhecida. 

A questão que surge com a lei de 1903 e a separação entre o hospício e 
a Santa Casa é a da legitimação da estatização do hospício. Transferir para o 
Estado a responsabilidade pelos asilos destinados ao louco parece, para os 
psiquiatras da época, legítimo e necessário. O Estado garantiria a segurança 
da sociedade, defendendo a coletividade dos possíveis abusos cometidos 
pelos doentes mentais, considerados incapazes de gerir sua própria pessoa e 
seus próprios bens. Isso porque o Estado é superior às confrarias, à família e 
a qualquer estabelecimento particular. Portanto, só o Estado deveria ter o 
direito de exercer o poder de seqüestração, apoiado no saber e na prática 
psiquiátricos, para que o internamento na instituição asilar não se transfor
masse em pura exclusão repressiva. 

Juliano Moreira encaminhará uma forte luta pela elaboração de uma lei 
federal de assistência aos alienados, insistindo com o governo na necessidade 



de solicitar do Congresso a sua promulgação.57 A questão que se coloca, 

então, é como conciliar o regime federativo, instituído após a proclamação 

da República, com uma lei federal de assistência. Juliano Moreira vê a pos

sibilidade de cada estado regulamentar seus manicômios e, ao mesmo tem

po, obedecer a uma lei federal.58 

Já em 1903, a Comissão de Saúde Pública da Câmara, tendo como 

relator Teixeira Brandão, havia aprovado mensagem do Executivo sobre a 

assistência a alienados. Em dezembro desse ano é promulgada a lei federal 

de assistência a alienados. Essa lei, decretada no governo Rodrigues Alves, 

de marcada atuação das questões da saúde pública, representa mais uma 

conquista do processo de 'psiquiatrização' dos alienados, cujo principal re

presentante é Juliano Moreira, nomeado em 1903 para a direção do Hospí

cio Nacional dos Alienados e para a direção geral da Assistência a Psicopa

tas, cargo que ocupará durante 23 anos. 

O processo de 'psiquiatrização' do alienado corresponde ao objetivo da 

normalização do louco por meio de uma política de saúde mental. Sem 

dúvida, tal política articula um código teórico (as nosografias), uma 

tecnologia de intervenção (terapia), um dispositivo institucional (o asilo), 

um corpo de profissionais (médicos) e um estatuto do usuário (menoridade 

do alienado), além dos pagantes, promotores, pedintes. 

No início do século XX, as investidas de psiquiatrização ganham força 

com Juliano Moreira, que trabalha para instaurar um modelo de assistência 

capaz de tornar homogênea a intervenção médica que incide sobre os indivídu

os tidos como inúteis, loucos, desordeiros e prejudiciais ao bem-estar social, 

sempre na perspectiva de responsabilizar o Estado por essa função. Para isso, 

tenta instituir um controle centralizador e diretrizes uniformes de conduta em 

relação a esses indivíduos que ameaçam a ordem disciplinar da sociedade. 

5 7 Em 'Quais os melhores meios de assistência aos alienados', Juliano Moreira apresenta tal 

exigência: "submeto ao vosso esclarecido juízo as bases de uma reforma do Hospício Nacional 

de Alienados. Seja-me porém permitido antes de tudo lembrar que entre os serviços prestados 

à causa pública de maior relevância aquele que consistir em dotar o Brasil de uma lei geral de 

assistência a alienados" (MOREIRA, 1 9 1 0 : 3 7 3 ) . 

5 8 No 'Relatório da Comissão de Inquérito sobre as condições de assistência no Hospício 

Nacional e colônias da Ilha do Governador - legislação sobre a assistência a alienados', Nina 

Rodrigues propõe o um sistema legal que respeita o regime federativo: "Sua adoção de 

nenhum modo resultará uma lesão do regime federativo sob o qual vivemos, por isso que a 

cada estado ficará o direito de, sem prejuízo dos princípios naquele exarados, regulamentar a 

seu modo seus respectivos manicômios" (RODRIGUES, 1 9 0 6 : 3 6 5 ) . 



É nesse contexto que o saber classificatório da psiquiatria passa a ser inseri

do na prática psiquiátrica, isto é, assim pode ser compreendida a importância 

de uma classificação das doenças mentais com mais 'uniformidade', conforme 

se pretende na época. Assim, Juliano Moreira insiste num novo plano de traba

lho: "O multiplicar intérmino de classificações, as diversas tentativas de vários 

congressos de alienistas e de várias sociedades de psiquiatria do mundo, de

monstram que para maior proveito de nossos estudos há vantagem em adotar 

um plano de trabalho até certo ponto uniforme" (Moreira, 1919:39). 

A classificação começa a ser vista como um instrumento médico-cientí

fico para a ação do Estado voltada para um maior controle da população e 

da saúde, por meio da definição que torna patológicos os indivíduos desviantes 

do padrão de normalidade, isto é, que ameaçam a disciplina da sociedade. 

Efetivamente, só se elabora um plano uniforme e definitivo de classificação 

quando o Estado o exige; só se estabelecem com um pouco mais de clareza 

as classes nosográficas da alienação quando os artigos do Código Civil rela

tivos à incapacidade mental precisam ser explicitados, no que tange à ex

pressão 'loucos de todo gênero', que constava em tais artigos até 1920, 

ocasião em que os psiquiatras ainda reclamavam por uma classificação das 

doenças mentais (Moreira, 1920b). Em 1919, Juliano Moreira apresenta 

um plano de classificação59 da seguinte forma: 

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

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

presidente e vice-presidente da nossa Sociedade.60 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 anuência do resto de nossa 

comissão, relato eu hoje o nosso quesito. (Moreira, 1 9 1 9 : 4 0 ) 

A exigência, por parte da Repartição Geral de Estatística, de uma clas

sificação uniforme se explica pelo fato de constituírem os dados estatísti

cos61 uma modalidade de controle, institucionalizada por um órgão criado 

para a fiscalização da própria psiquiatria. Trata-se de uma necessidade que se 

Curiosamente, nesse mesmo texto aparecem apenas considerações sobre as diversas classificações 

existentes, mas a sua classificação propriamente dita não aparece; aliás, ela não foi afinal 

encontrada em nenhum dos arquivos ou teses. 

Juliano Moreira refere-se à Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, 

fundada em 1 9 0 8 , ano em que foi designada uma comissão da mesma sociedade para apresentar 

um projeto de classificação que servisse de base às estatísticas dos manicômios. 

A estatística médica se baseia na consideração da temporalidade que "permite registrar o 

acúmulo de sinais observáveis em dado período, de que devem surgir regularidades específicas. 



impõe durante muitos anos, pois sem que a psiquiatria esteja ela mesma 

disciplinada, não conseguirá disciplinar a população. Ainda em 1940, vinte 

anos mais tarde, cria-se a Divisão de Assistência à Psiquiatria, organismo fede

ral subordinado ao Departamento Nacional de Saúde, que tinha como fun

ção, 'entre outras', a de fazer levantamento de dados estatísticos em todo o 

país com o fito de desenvolver a ação supletiva da União (Peres, 1938-1939). 

O registro, as estatísticas e a nova disciplina constituem justamente 

pontos de controle para a disciplina e a regulamentação da população, 

além de fornecerem à psiquiatria elementos capazes de torná-la mais 

abrangente, mais geral, na medida em que reúnem um grande número de 

dados para a elaboração da teoria sobre a doença mental, e, ao mesmo 

tempo, a tornam mais específica, na medida em que permite analisar cada 

caso na sua especificidade. 

A partir de 1920, os psiquiatras brasileiros compreendem que a relação 

da medicina mental com a legislação impõe uma definição mais precisa da 

natureza da alienação, e a questão de sua revisão provoca não só o debate 

científico sobre o louco propriamente dito e os diversos tipos de desviantes 

a serem incluídos na classe de incapazes mentais, mas também um esforço 

para relacionar a prática psiquiátrica com a teoria da doença mental. 

Juliano Moreira aparece, para seus contemporâneos, como aquele que 
conseguiu fazer corresponder a teoria à prática.62 A partir de Juliano Moreira, 
as questões de cunho científico - como conceito de doença mental, critérios 
de classificação, embasamento médico e terapêutico etc. - começam a ser 
debatidas e, sobretudo, trazidas tanto quanto possível para a prática psiqui
átrica, agora com a preocupação de investir na criação de um novo sistema 
de assistência ao alienado, que esteja mais de acordo com o programa de 
ordenação social do governo Rodrigues Alves. 

Periodicidade minuciosa e singular, mas regrada, que implica em reunir ordenadamente". 

(MACHADO et al., 1 9 7 8 : 2 6 1 ) . 

6 2 Em 'Professor Juliano Moreira', texto anônimo de Arquivos do Manicômio Judiciário, essa função 

de Juliano Moreira parece ser reconhecida: "O magnífico sonhador da cura da alienação mental 

e sentindo que a consecução dessa tarefa exigia a compreensão das suas causas e dos seus 

mecanismos, incrementou a pesquisa, orientou estudos e verificações que formam hoje grande 

parte da notável bibliografia brasileira concernente à patologia mental, investigou a natureza dos 

fatos clínicos, estudou e difundiu doutrinas e conceitos, interessando em todas essas questões 

discípulos e colaboradores e fazendo do Hospital Nacional de Alienados um respeitável núcleo 

de trabalhadores, cientistas e professores" (Professor Juliano Moreira, 1933 :3 ) . 



Na nova estratégia do governo, a urbanização das cidades e os projetos 

sanitários aparecem como prioritários, e visam a um maior controle da or

dem social, então abalada por antagonismos entre os diversos setores da 

população, e por manifestações das classes populares. 

Os projetos sanitários caracterizavam-se fundamentalmente pela preven

ção. Eles foram elaborados com vistas à atuação no campo da saúde física e 

mental. É nessa época que Oswaldo Cruz é nomeado diretor do Instituto de 

Manguinhos para pesquisa das principais endemias do Brasil, e Juliano Moreira, 

diretor geral da Assistência Federal a Psicopatas, antes Assistência a Alienados, 

que, a partir de 1903, inclui os desviantes perigosos. 

Essa extensão ao campo da saúde mental corresponde ao projeto de 

normalização e medicalização da sociedade - função que a psiquiatria se 

atribui desde o século XIX, por causa de seu conhecimento médico, capaz 

de esmerilhar os problemas da alienação e os debates sobre medidas práti

cas de combate às doenças, à falta de higiene, ao grande contingente de 

improdutivos e à alta taxa de criminalidade. Tais problemas surgiram como 

empecilhos para a implantação de um projeto de Estado mais forte, ou seja, 

com maior poder disciplinar, que viesse a responder às exigências do modo 

de produção capitalista iniciado com a República, em que o trabalho é 

assalariado e não mais proveniente da mão-de-obra escrava. 

A prática psiquiátrica apontará novas normas de conduta, necessárias 
ao controle de uma sociedade burguesa, capitalista, feito por meio da higi
ene dos asilos, de uma nova ordenação dos doentes e de um 
esquadrinhamento da população. O esquadrinhamento da população re
sulta de uma reflexão médica analítica, que a divide fundamentalmente em 
normais e doentes mentais, ou seja, em úteis, produtivos, e inúteis, doentes 
- divisão estabelecida desde o século XIX - e ainda em anormais, categoria 
médica do século XX referente aos desviantes em geral.63 

6 3 Em A Idade de Ouro do Alienismo ( 1 9 7 6 ) , Castel indaga as razões dessa cumplicidade da 

medicina e da administração e da diminuição correlata de um papel direto de intervenção da 

justiça e da polícia. Sua análise remete à questão da sociedade contratual, da livre circulação das 

mercadorias e dos homens, da diferenciação de normas de sujeição dos sujeitos normais de uma 

sociedade racional. Remete à passagem da sociedade contratual para a tutelarização, processo 

no qual a medicina foi um operador essencial, a partir da questão da loucura. Ela produziu, na 

França, o estatuto médico-jurídico-administrativo do alienado sancionado pela lei de 3 0 de 

junho de 1 8 3 8 , a partir da qual os loucos foram considerados completamente loucos - entregues 

a profissionais estritamente especializados - e os normais, completamente normais. Essa atividade 

profissional de especialização expandiu-se, e, hoje, um número cada vez maior de decisões em 



Dessa forma, a prática psiquiátrica do século XX confere um caráter 

médico a outras instâncias da sociedade, de onde podem surgir os anor

mais. Mas essa medicalização é diferente daquela própria à psiquiatria do 

século XIX. Enquanto que, no século XIX, a medicalização das outras ins

tâncias sociais está subordinada à medicalização do hospício, a partir de 

Juliano Moreira ela se exerce como sendo ela mesma um aspecto fundamen

tal da prática psiquiátrica, na medida em que é necessária não apenas como 

auxiliar na medicalização do hospício, mas por ser imprescindível para de

belar previamente o problema de alienação mental, presente em todas as 

instâncias da sociedade. Enquanto que no século XIX a prática psiquiátrica 

é uma ação restrita à psiquiatrização do hospício e às medidas necessárias à 

sua realização, no século XX a medicalização das outras instâncias sociais 

origina novos espaços terapêuticos e preventivos, criando um sistema de 

assistência totalmente novo. 

Está claro que há ainda um esforço por parte dos psiquiatras para tornar 
o hospício um espaço médico, com o estreitamento da relação da teoria com 
a prática e, sobretudo, pela utilização de novas técnicas médicas, pois tal 
tarefa não foi dada por cumprida. A relação entre teoria e prática — ou seja, 
aplicar à prática preceitos médico-científicos e a partir dela obter elementos 
para a elaboração teórica — é uma exigência que só começa a se explicitar com 
Juliano Moreira. Tal relação resulta, no século XX, na necessidade de se 
dissociar a medicina científica da assistência, mantendo-se nos hospícios so
mente os 'verdadeiros doentes', assim chamados por ser a alienação conside
rada uma doença como outra qualquer, que deve ser tratada com meios que 
se aproximem ao máximo da medicina comum, em lugares que se pareçam 
com outros hospitais. Em 'Quais os melhores meios de assistência aos aliena
dos', Juliano Moreira afirma que eles devem ser tratados intensivamente, por 
meio de um arsenal moderno para o 'tratamento racional' das doenças men
tais agudas, implantado no Hospício Nacional: banheiras em número pro
porcional aos doentes, em salas vizinhas às que servem para o uso da 
clinoterapia, pavilhões separados de acordo com o tipo e grau de doença, 
atendimento de enfermeiros na proporção de pelo menos "um para cinco 
doentes" (Moreira, 1910:383), laboratórios de anatomia patológica etc. 

setores cada vez mais numerosos da vida social e pessoal são tomadas a partir de avaliações 

técnico-científicas produzidas por especialistas competentes. "Sem dúvida, não há um limite 

determinável para esse processo" (CASTEL, 1 9 7 2 : 2 0 - 2 2 ) . 



Medicalizar o hospício e o louco já não é mais objetivo único da psiqui

atria, embora continue sendo uma meta importante, conforme se pode in

ferir das reivindicações de Teixeira Brandão. Torna-se fundamental a 

psiquiatrização não somente do louco propriamente dito, mas do louco em 

potencial, representado por todo e qualquer indivíduo normal, na medida 

em que este pode, por um processo de degeneração, adquirir uma doença 

mental; e, principalmente, dos anormais, degenerados - alcoólatras, epiléti

cos, sifilíticos etc. - mais vulneráveis e sujeitos, pela decadência moral e 

degenerescência física, à loucura. A psiquiatria começa a dedicar seu saber ao 

conhecimento da anormalidade, dos desviantes - criminosos e degenerados. 

Toda a anormalidade passa a ser percebida como um desvio mental. 

Ela é medicalizada, isto é, submetida à racionalização terapêutica para de

ter, cuidar, corrigir e reeducar, assim como ocorreu, no século XIX, com a 

loucura. O conceito de doença mental, que se deve à percepção da loucura 

como um comportamento indisciplinável, se estende a todos os outros ti

pos de comportamento indisciplinável, que devem ser tratados e estudados 

pela medicina mental. O crime, como anormalidade que é, também fica 

patologizado, e por isso deve ser tratado pela psiquiatria: 

E sentindo que os crimes são, na maioria das vezes, a expressão de anormalidades mentais 

transitórias ou permanentes, que merecem ser estudadas em todos os íntimos aspectos de sua 

determinação, pediu ao Governo e conseguiu a criação do primeiro Manicômio Judiciário, 

fundado na América do Sul, onde são observados os psicopatas criminosos e onde são eles 

assistidos, como doentes, em enfermarias brancas e não em cárceres escuros. (Professor 

Jul iano Moreira, 1 9 3 1 : 3 ) 

A prática psiquiátrica se exercerá sobre todas as instâncias de onde pos

sa emergir a doença mental, não mais limitando sua ação ao asilo, mas 

tornando-a cada vez mais abrangente e mais específica, isto é, abrangendo 

um espaço social cada vez mais amplo, e, ao mesmo tempo, constituindo 

sobre esse espaço um saber, tanto teórico quanto prático, cada vez mais 

especificado, de acordo com cada uma de suas instâncias. 

Assim, os 'verdadeiros doentes' serão separados dos senis, dos epiléticos, 
dos alcoólatras, dos alienados criminosos, gerando um certo número de 
iniciativas práticas, como o projeto de criação de colônias agrícolas espe
ciais para o atendimento a esses desviantes, a criação do Manicômio Judi
ciário, a penetração explícita da psiquiatria na Justiça e a aprovação de 
uma lei federal de assistência. 



Como afirma Castel (1976), essa separação estabelece uma dualidade — 

medicina e assistência - que se prolonga em heterogeneidade institucional: 

serviços especializados de um lado, e estabelecimentos de 'recuperação pre

ventiva 6 4 de outro. Segundo Castel, isso apresenta um inconveniente para 

uma estratégia de expansão de medicina mental, a dificuldade de tratar todas 

as populações levando a que se abandonem as que não podem ser tratadas por 

um esquema médico mais exigente a outras instâncias. Para resolver essa difi

culdade, existe a opção de quebrar a relação privilegiada da prática psiquiátri

ca com o espaço hospitalar. Nesse caso não se trata de medicalizar o asilo, mas 

de intervir nas 'superfícies de emergência' da loucura, nas instituições não 

médicas - a escola, as Forças Armadas, a família - , à guisa de prevenção e 

profilaxia. Trata-se menos de agir sobre o indivíduo que de modificar o meio 

com programas de higiene, que terminam por situar a psiquiatria como uma 

tentativa malsucedida de estabelecer uma unidade entre a tecnologia asilar, o 

código nosográfico, mal distinguido de uma fenomenologia social da desor

dem e de um novo projeto de assistência. Tal tentativa entretanto não resulta 

numa síntese; ao contrário, acaba por caracterizar a medicina mental como 

um sistema de dois pólos: trabalho sobre as populações tratadas nos hospitais 

e atividades de prevenção com fraco suporte institucional. 

No Brasil, a psiquiatria teve que encontrar um modelo amplo o sufici
ente para abranger esses dois pólos. O modelo de Kraepelin foi bastante 
marcante nas investidas práticas de nossos psiquiatras, que deveriam, para 
alcançar seu objetivo de psiquiatrização e medicalização da sociedade, 
medicalizar não somente o hospício propriamente dito, reformando-o in
teiramente, como também a sociedade inteira, apresentando medidas prá
ticas totalmente novas. Conforme Castel (1976), tais medidas envolveriam 
a criação de uma nova ideologia, de atuação sobre a família, as Forças Arma
das e a Justiça por meio de projetos de institucionalização de estabeleci
mentos especiais para outros tipos de desviantes além do louco, da estatização 
do hospício, da promulgação de uma lei nacional de assistência e do 
posicionamento da psiquiatria como um discurso de 'tutelarização'. 

Como afirma Castel (1976), a transformação do fundamento teórico 
da doença mental vai produzir um duplo efeito. Por um lado, os prognósti
cos pessimistas comandados por uma etiologia orgânica, o aumento do 

Traduzo por 'recuperação preventiva' a idéia de estabelecimentos de gardiennage mencionados 

por Robert Castel em L' Ordre Psychiatrique: l'âge d'or de l'aliénisme ( 1 9 7 6 ) . 



número de incuráveis, o aparecimento dos 'ineducáveis' vão denegrir a fun

ção do asilo. Por outro lado, um campo indefinido de intervenções se abre: 

prevenção, profilaxia, através das quais o médico oferece serviços em toda 

parte onde aparece risco de desordem. A essas novas atividades, que Morel 

chama de tratamento moral - designação com forte conotação clássica - , 

Castel atribui o caráter de estratégia de tutelarização. 

Os psiquiatras atribuem-se então a função de aconselhar e inspirar aqueles 

que decidem na ação política voltada para a população, oferecendo seus serviços 

em toda parte onde houver risco de desordem; oferecendo-se, em suma, para 

incutir, a exemplo de Kraepelin, uma nova mentalidade na população. 

Educar a população para uma eficaz cooperação em prover esses sanatórios; tornando de tal 

modo mais popular o conceito da natureza da doença mental e pedindo à opinião pública 

bem instruída a seguir e a abrir caminho para sucessivos melhoramentos. (Kraepelin, 

1856 -1926: in trodução) 

A nova mentalidade será tanto mais útil quanto se esclareça, por meio 

de um discurso psiquiátrico, o conceito medicalizado da alienação. Desse 

modo, os psiquiatras poderão contar com o auxílio da opinião pública para 

a implantação de um sistema assistencial preventivo e terapêutico. O obje

tivo de psiquiatrizar a opinião pública torna-se uma meta fundamental para 

a psiquiatria, na medida em que constitui em entrave à realização das medi

das de prevenção e de cura da alienação mental propostas pelos psiquiatras, 

pois, na verdade, a exigência de tais medidas não surge do povo; ao contrá

rio, ela se coloca no seio da medicina mental que a traz às populações: 

O problema é sempre visto de modo unilateral. Para os agentes da autoridade como em 

geral para o público, ele se cifra nas medidas de reclusão destinadas a doentes perigosos e 

incômodos. Para as nossas instituições de caridade, como para a grande maioria dos 

médicos, os loucos são inválidos psíquicos a que se devem aplicar as mesmas providências 

de abrigo e proteção que se destinam aos afetados da invalidez física e esse dever de 

humanidade se supõe esgotado quando se aparelhou para eles, sob o nome tradicional de 

asilo ou hospício, um refúgio em que se reduz a quase nada a missão de hospital. 

(Rodrigues, 1 9 0 6 : 3 0 0 ) 

A argumentação da psiquiatria em favor dessas medidas é explicitada 
por Kraepelin na sua proposta de criação de manicômios para alcoólatras, 
em que ele mostra a necessidade de cuidados médicos para estes anormais.65 

6 5 Kraepelin afirma, em seu Tratado de Psiquiatria ( 1 8 5 6 - 1 9 2 6 ) , que a construção do sanatório 

para alcoólatras sob o cuidado do médico tornará compreensível gradualmente ao povo, de 

maneira sempre mais evidente, como a intoxicação crônica é uma doença que deve ser 

combatida com a ajuda do médico. 



Mas não é só para os doentes perigosos que se afirma a importância da 

intervenção médica: também nos casos de enfermidades que não represen

tam perigo nem incômodo para a sociedade, dos 'conscientes e orientados', 

deve-se criar um tipo especial de assistência, pois estes não podem ser trata

dos em manicômios comuns.66 

A psiquiatria oferecerá tratamento não só aos que representam risco de 

desordem social, mas a todos aqueles que, mesmo 'conscientes e orientados', 

são improdutivos devido a problemas psíquicos. 

6 6 Trata-se de uma proposta, como a de Kraepelin, de criação de sanatórios para aqueles doentes 

nervosos privados de condições, que não podem ser submetidos à cura no manicômio, mas 

que, ao contrário, podem ser danificados em decorrência de uma permanência em instituições 

do gênero. A esse tipo pertencem todos os enfermos conscientes. 




