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CONCLUSÃO 

A psiquiatria brasileira do início do século XX, inaugurada por Juliano 

Moreira, constitui, tanto ao nível do saber quanto da prática, um momento 

de ruptura em relação às teorias e às práticas psiquiátricas precedentes, que, 

por uma abertura em seu próprio discurso, permitiu a crítica e seu abando

no, constituindo as condições de possibilidade do surgimento do novo 

modelo e das transformações aqui analisados. 

Embora não tenha sido claramente formulada do ponto de vista 

conceituai, há uma descontinuidade que se estabelece sobretudo a partir do 

surgimento, no final do século XIX, da concepção de anormalidade como 

pertencendo ao campo da patologia, que se estende a todos os indivíduos 

reconhecidos como fora da ordem social, fora da norma, sejam eles degene

rados, criminosos, imbecis, ou débeis mentais. 

Ao nível do saber psiquiátrico, o conceito de anormal responde à ques
tão de uma etiologia específica para cada tipo de doença mental, pesquisada 
em suas origens mais remotas, incluindo os casos limítrofes, em que há 
apenas a degeneração em potencial, ou potencialidade de degeneração, con
siderada como um processo passível de desencadear psicopatologias, em 
oposição à generalidade etiológica da psiquiatria moral do século XIX. 

Contudo, a concepção de anormalidade corresponde, mais do que à 
questão da causalidade, à necessidade de se combater, preventiva e 



profilaticamente, os problemas sociais decorrentes do comportamento 

indisciplinável dos indivíduos que não podiam ser considerados loucos pro

priamente, nem tampouco normais. 

A nova categoria dos anormais se sobrepõe ao par normal-doente men

tal do século XIX, tornando a ação da psiquiatria mais específica, dirigin

do-se a cada tipo particular de anormalidade, tornado-se, ao mesmo tem

po, mais abrangente, assistindo a um número muito maior de indivíduos 

nocivos à sociedade, a partir da possibilidade de sua recuperação através de 

uma intervenção fundada num saber médico "científico". 

No século XX, esta categoria permite, por um lado, justificar cientifi

camente as medidas de repressão aos indivíduos indisciplinados, dando a 

ilusão de eliminar a idéia negativa de uma reclusão que consistiria apenas 

numa maneira ágil e fácil de afastá-los da sociedade. Por outro lado, ela 

fornece à psiquiatria uma das condições de possibilidade de ultrapassar seus 

próprios limites, o doente mental e o hospício, para abranger todos os indi

víduos desde a criança normal, através de normas de um projeto de educa

cional de prevenção à anormalidade, até o adulto louco ou degenerado, 

penetrando em outras instâncias sociais como a família, a escola, as Forças 

Armadas. Ao mesmo tempo, a anormalidade vai modificar radicalmente os 

preceitos da assistência psiquiátrica, ao ser coetânea da elaboração da noção 

de "personalidades psicopáticas", nova classe nosológica que a medicina 

mental tenta explicitar, ao apontar a necessidade de criação de novas moda

lidades de assistência médica. 

A prática psiquiátrica, que no século XIX era uma ação restrita à 
medicalização e psiquiatrização no espaço do hospício, no século XX a 
medicalização abre-se a outras instâncias sociais, baseada no conceito abrangente 
de anormalidade, que permite a instituição de novos espaços terapêuticas e 
preventivos e a criação de um sistema de assistência totalmente novo. 

Este novo sistema opera um deslocamento do campo da psiquiatria, 
que no século XIX se dirigia apenas ao doente mental, para diversas espaços 
e modalidades asilares, como a colônia agrícola e o manicômio judiciário, e 
mesmo não asilares, como a assistência familiar e o ambulatório, criadas 
para assistir ao novo tipo de população objetivada pela psiquiatria, que é a 
população dos desviantes, alcoólatras, sifilíticos, epiléticos, delinqüentes, 
diferenciados dos doentes mentais propriamente. 



As diferentes formas de assistência, resultantes da ampliação do objeto 

da psiquiatria à anormalidade, não representam apenas variantes da assis

tência aos alienados do século XIX. Elas estabelecem uma descontinuidade, 

que as faz diferir de uma prática baseada no princípio do isolamento de 

Esquirol ao passar para o regime do open-door. Enquanto no primeiro o 

afastamento de qualquer vínculo com a sociedade é imprescindível à tera

pêutica e justifica a criação do asilo fechado, no regime do open-door tenta-

se justamente restabelecer este vínculo, através de passeios, do aspecto ale

gre das enfermarias, da construção de pequenas vilas para os doentes mais 

sociáveis. Enquanto, no século XIX, a terapia deve-se impor através de 

medidas fortes de repressão, no século XX o doente deve ter a ilusão de 

liberdade, que o tranqüiliza, deixando-o menos rebelde e mais suscetível à 

ordem disciplinar, a que a terapia visa fundamentalmente, reforçando a 

relação da psiquiatria com a idéia de homem normal, trabalhador tranqüi

lo, força produtiva. 

Ao nível da prática, essa ruptura corresponde ao novo projeto de nor

malização e medicalização da população, numa sociedade em vias de im

plantar um programa de governo com um poder que não é mais o do 

soberano. Pois, é coetâneo do novo modo de produção, o da República, 

instaurando-se através de um regime em que não se compra e vende mais o 

trabalhador, mas a força de trabalho que todos os indivíduos representam. 

O desdobramento do campo da psiquiatria à anormalidade constitui este 

novo projeto, ligando-o às noções de higiene mental e de conhecimento 

das causas da doença mental e da anormalidade, e às medidas de combate 

à doença mental, ao grande contingente de improdutivos e à alta taxa de 

criminalidade dela derivados. 




