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RESUMO 

 

Uga, D. A. (2018). Crime e castigo: o que os arquivos do Manicômio Judiciário do 

Estado de São Paulo têm a dizer. (Tese de Doutorado). Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
No final do século XIX, a emergência do conceito de periculosidade forjou uma série 
de ações de controle social que ainda hoje encontram espaço fecundo de 
legitimação. Os desdobramentos dessa noção, que se articulou da fusão do Direito 
Penal com a Psiquiatria, encontram no manicômio judiciário o seu exemplo mais 
sólido. No Brasil, a emergência do Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo 
(MJES) no início da década de 1930 consolidou um ideal há muito defendido pela 
Criminologia Positivista. No entanto, a despeito do intenso fluxo de internações 
ocorridas ao longo dos anos e da imprescindibilidade que desempenhou e ainda 
desempenha no circuito repressivo do Estado atualmente, sua história segue opaca, 
inaudita e, por vezes, tão fundida à história do Hospital do Juqueri a ponto de ter o 
seu próprio registro tangenciado. A intenção deste trabalho consistiu em recuperar o 
arquivamento que se produziu sobre a loucura criminosa e analisar os discursos e as 
práticas empregadas pelo saber médico e jurídico para justificar a reclusão no MJES 
entre os anos de 1927 a 1940. Considerando que se trata de um espaço de natureza 
médico-jurídica que há anos sustenta a função de controle social alicerçado na 
justificativa de proteção contra a periculosidade, o problema de pesquisa delimitado 
para este trabalho se organizou em torno de algumas questões fundamentais, a 
saber: (1) problematizar as condições de emergência do MJES; (2) mostrar como os 
discursos sobre a loucura criminosa foram organizados e distribuídos no arquivo 
médico-legal; (3) identificar e caracterizar o “sujeito da periculosidade” para o qual se 
designou a internação manicomial durante o período referido acima; (4) analisar sob 
quais circunstâncias infracionais ou não a periculosidade foi utilizada como 
justificativa para a interdição médico-legal; (5) analisar os pressupostos técnicos-
científicos que sustentam a realização do exame médico-legal ou da chamada 
“avaliação de cessação de periculosidade” nos prontuários médicos. A escolha por 
documentos que registraram estas vidas infames sob a insígnia da loucura, do crime 
e da marginalidade abrem a possibilidade de problematizar as verdades 
estabelecidas pelos saberes que os redigiram. Desse modo, o mesmo registro que 
um dia serviu para cumprir sua finalidade disciplinar foi aqui recuperado para 
produzir perguntas e subverter a própria razão que uma vez justificou a sua 
existência. 
 
Palavras-chave: Loucura. Crime. Periculosidade. Arquivo. Manicômio Judiciário 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
Uga, D. A. (2018). Crime and punishment: what the files of the Legal Asylum of the 

State of São Paulo have to say. (Tese de Doutorado). Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
At the end of the 19th century, the rise of the dangerousness concept forged a series 
of actions aimed at social control legitimized by many to this day. The unfolding of 
this notion, articulated by the merger of Criminal Law with Psychiatry, found its best 
example in the legal asylum. In Brazil, the foundation of the Legal Asylum of the 
State of São Paulo (MJES) in the early 1930s consolidated an ideal long advocated 
by Positivist Criminology. Yet, despite the intense number of hospitalizations over the 
years and the essential role the institution has played (and still plays) in a repressive 
system, its history remains opaque, unprecedented, and so fused with the history of 
Juqueri Hospital that their records converge. The intent of this work was to recover 
the files about the ones considered criminals and insane and analyze the speeches 
and practices used by the medical and law communities to justify the reclusion of 
individuals in the MJES between 1927 and 1940. Considering that for years the 
psychiatric hospital has been a legal and medical space of social control, sustained 
by the assumption that it protects society against dangerousness, some fundamental 
issues organized this research: (1) to discuss the MJES conditions; (2) to show how 
the medical and legal files organized discourses about criminal insanity; (3) to identify 
and characterize the "subject of dangerousness", that is the types of people sent to 
the asylum during the period referred above; (4) to analyze under what 
circumstances dangerousness justified the medical and legal prohibition; (5) to 
analyze the technical-scientific assumptions that supported the forensic medical 
examination or the so-called "medical termination assessment" in the records. The 
decision to use documents that reported these infamous lives under the guise of 
madness, crime and marginality make it possible to discuss some established truths 
of the scientific community. Thus, the same files that once served to fulfil a 
disciplinary purpose here raise questions and subvert the very reason that once 
justified its existence. 
 
Keywords: Insanity. Crime. Dangerousness. Files. Legal Asylum. 
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1. INTRODUÇÃO 

A emergência do conceito de periculosidade forjou uma série de ações de 

controle social que ainda hoje encontram espaço fecundo de legitimação. 

Considerando que, de modo mais amplo, a questão que se pretende abordar neste 

trabalho diz respeito à mobilização que se organizou em torno da “loucura criminosa” 

e que teve na noção de periculosidade sua principal tese de sustentação, 

preliminarmente me parece importante problematizar os domínios que contribuíram 

para a sua constituição como um discurso científico e, só então, prosseguir com os 

desdobramentos que o seu emprego e uso trouxeram para a história.  

No final do século XVIII, o Direito Penal tornou-se um importante regulador no 

estabelecimento de uma medida entre o crime e o castigo. O crime passou a ser 

concebido como um dano social, cabendo à Justiça, portanto, imputar uma punição 

que pudesse promover a reparação do mal causado e evitar a sua reincidência. Este 

princípio que passou a orientar o Direito Penal Clássico e que era baseado na ideia 

de uma punição sem excessos " ainda que efetiva para coibir a repetição do crime " 

foi o bojo da formação de uma sociedade disciplinar (Foucault, 2013).  

Nessa ordenação jurídica, as motivações do criminoso e seu estado de razão 

no momento do delito tornaram-se aspectos centrais para a imputação da 

penalidade. Havia um entendimento de que a manifestação do crime estava 

estreitamente vinculada ao livre-arbítrio da individualidade, e as razões de sua 

ocorrência deveriam ser reveladas para que se pudesse garantir a restituição da 

justiça. O estado de exceção se aplicava apenas aos casos em que o criminoso, por 

sua condição de loucura e desrazão, tinha perdido a possibilidade de autogoverno e 

transgredido a Lei em decorrência deste estado. Para situações assim, o motivo do 

crime era substituído pela tese do enlouquecimento, e esta justificativa parecia 

bastar para que o fundamento jurídico da punição fosse executado (Foucault, 2002).  

Alguns crimes, entretanto, passaram a desafiar o princípio de punição 

estabelecido, na medida em que sua estrutura não se ajustava à mecânica descrita 

pelo Código Penal. Geralmente essas ocorrências se davam sob o pleno juízo do 

sujeito, mas eram esvaziadas de quaisquer motivos que pudessem justificá-las. A 



  

 

15 

Psiquiatria foi convocada a operar a partir da fissura que se estabeleceu entre o 

delito e o sistema de punição criado para coibi-lo. Em resposta a esta demanda 

instituída pelo Judiciário, as primeiras formulações da Medicina Mental sobre o tema 

apontavam para a existência de uma natureza criminosa (Foucault, 2002). Nesse 

momento da história, final do século XIX, o destaque dado ao crime tinha se tornado 

uma questão premente porque, com o adensamento das cidades, as transgressões 

haviam aumentado, provocando questionamentos sobre os excessos da 

individualidade no modo de vida liberal (Carrara, 1998).1  

Ainda assim, do ponto de vista legal, o problema se mantinha porque, para 

essa configuração de crime, a priori, não havia um encaminhamento jurídico a ser 

dado. Fundamentado pelo princípio do sujeito universal – a quem a lei deveria ser 

aplicada sem distinção – o Direito viu-se, assim, interpelado pelas ocorrências 

imotivadas e pela necessidade de estabelecer uma nova medida punitiva para essa 

“natureza criminosa”. Se um dos fundamentos da justiça consistia em aplicar uma 

medida de castigo efetiva o suficiente para evitar a reincidência do crime, a 

resolução parecia não bastar para garantir a restituição da ordem e segurança no 

que diz respeito à loucura criminosa (Foucault, 2002). O “anormal” que emergia dos 

manuais de Psiquiatria era de natureza imprevisível: além de contê-lo, era também 

necessário investigá-lo e criar mecanismos para aferir o seu potencial destrutivo 

(Foucault, 2013). 

Foi nesse espaço de possibilidade entre a Lei e o crime que o saber médico-

jurídico articulou a noção de periculosidade. A partir do arranjo de discursos 

produzidos sobre a existência de uma natureza criminosa, o conceito de 

periculosidade tornou-se um atributo que poderia indicar, no nível das virtualidades 

do indivíduo, o seu risco de cometer uma transgressão (Foucault, 2013). Em 

resposta a esta ameaça, a política penal do final do século XIX visou a ampliação 

dos mecanismos de controle do indivíduo dito “potencialmente perigoso”. No centro 

dessa operação, estava a Psiquiatria – incumbida de estabelecer diagnósticos e 

                                                
1
 Em seu livro Crime e loucura (2008), Carrara discute como a consagração da igualdade jurídica e 

da liberdade individual tornaram-se difíceis de serem administradas concretamente na vida cotidiana. 
O crime tornou-se objeto de discussão para que se pudesse refletir sobre os excessos do 
individualismo.  
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esquadrinhar as características dos criminosos –, seus saberes e suas práticas 

tornaram-se essenciais para a mobilização em torno do crime e da loucura.  

Assim, a periculosidade será aqui pensada como um argumento estratégico 

que serviu para justificar a criação de dispositivos disciplinares a partir do século XIX 

que teve na emergência do manicômio judiciário o seu exemplo mais concreto. 

Ainda que os hospícios já existissem como espaços de confinamento de alienados, 

a sua estrutura de controle parecia insuficiente para disciplinar o sujeito que, por sua 

própria natureza, era irremediavelmente perigoso. A delimitação de um lugar 

destinado à loucura criminosa reforçou a premissa do isolamento como medida de 

defesa social e ampliou o uso do exame médico-legal2 como recurso de investigação 

do criminoso. 

No Brasil, a emergência do Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo 

(MJES) no início da década de 1930 consolidou um ideal há muito defendido pela 

Criminologia Positivista (Pacheco e Silva, 1935). Com o crescimento da cidade, o 

uso do álcool, a miscigenação das raças e a propagação da sífilis tornaram-se 

temas frequentes das discussões promovidas pela Psiquiatria. A necessidade de 

estabelecer uma profilaxia do crime tornou-se urgente e ganhou apoio dos jornais da 

época, que noticiavam sobre os riscos de se conviver com loucos criminosos no 

mesmo território. Da sua inauguração até a década de 1950, o MJES registrou um 

número crescente de internações (Secretaria de Administração Penitenciária, 2011). 

Esse dado é coincidente com o aumento das apreensões por averiguações 

realizadas pela polícia no mesmo período (Teixeira, 2012). Disso, talvez se possa 

pensar que o Estado atuou ostensivamente para o controle do crime. Como 

consequência dessas medidas, um expressivo número de internações foi realizado e 

foi registrado pelos documentos que, um dia, tiveram a função de regular o seu 

itinerário jurídico.  

 Ainda assim, a despeito do intenso fluxo de internações ocorridas ao longo 

dos anos e da imprescindibilidade que o MJES desempenhou e desempenha no 

circuito repressivo do Estado na atualidade, sua história segue opaca, inaudita e, por 

vezes, tão fundida à história do Hospital do Juqueri a ponto de ter o seu próprio 
                                                
2 O Capítulo 3 trata especificamente do exame médico-legal. 
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registro tangenciado. Esta compreensão, possível à medida que eu me aprofundava 

na realização da pesquisa e tentava reconstituir as peças dos achados em cada 

documento, me levou a reconsiderar o recorte metodológico que eu pretendia dar ao 

material no início e a circunscrever minha análise aos arquivos produzidos entre os 

anos de 1927 e 1940.  

O período corresponde à concepção do MJES, quando da aprovação do 

projeto de Lei que autorizava sua implantação no estado de São Paulo e durante os 

primeiros anos do seu funcionamento até o final da década de 1930, nos quais ainda 

vigorava o Código Penal Republicano. Foi neste intervalo aproximado que dois 

importantes dispositivos de controle do Estado, o MJES e a Penitenciária do Estado 

(PE), se organizaram como instituições totais e sistematizaram um conjunto de 

conhecimentos científicos sobre a loucura e criminalidade a partir dos 

empreendimentos realizados no interior das próprias instituições (Salla, 2006). 

Dessas práticas, resultaram os arquivos aqui examinados. 

Desde o século XVIII, o uso sistemático da escrita nos procedimentos 

médicos e jurídicos acabou por se tornar um importante recurso de produção de 

provas e disciplina. O registro fazia capturas de uma individualidade flagrada na sua 

condição marginal. O arquivamento que se desdobrava numa vasta produção 

documental emergidas das delegacias, dos tribunais e dos manicômios revelava o 

itinerário percorrido pelo acusado do crime ao castigo (Foucault, 2017). Em última 

instância, os registros das práticas empreendidas no manicômio judiciário resultaram 

em um arquivamento dos indivíduos que passaram a ser controlados sob a 

justificativa de que ofereciam riscos à sociedade.  

A partir disso, interessou-me saber como o discurso psiquiátrico, por meio do 

isolamento e do exame médico-legal, produziu a periculosidade dos internos no 

MJES durante a década de 1930. A referência que aqui se faz à “produção da 

periculosidade” não é sem razão, mas parte do pressuposto de que, em longo prazo, 

os dois dispositivos que operavam a identificação do criminoso e a sua reclusão 

desdobravam-se numa série de procedimentos realizados no interior do manicômio e 

faziam emergir um sujeito duro, infame e objetivado pelo discurso psiquiátrico. 
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Desse modo, considerando que o manicômio judiciário configura um espaço 

de natureza médico-jurídica que há anos sustenta a função de controle social 

alicerçado na justificativa de proteção contra a periculosidade, o problema de 

pesquisa delimitado para este trabalho se organizou em torno de algumas questões 

fundamentais, a saber:  

(1) problematizar as condições de emergência do MJES (2) mostrar como os 

discursos sobre a loucura-criminosa foram organizados e distribuídos no arquivo 

médico-legal; (3) identificar e caracterizar o “sujeito da periculosidade” para o qual 

designou-se internação manicomial durante o período referido acima; (4) analisar 

sob quais circunstâncias infracionais ou não a periculosidade foi utilizada como 

justificativa para a interdição médico legal; (5) analisar os pressupostos técnicos-

científicos que sustentam a realização do exame médico legal ou da 

chamada  “avaliação de cessação de periculosidade” nos prontuários médicos. 

 Ao final do trabalho, nos anexos, incluí um arquivo de 1933 como referência 

(Anexo A). A história escolhida foi abordada em algum momento da dissertação, 

mas não se restringiu apenas à ela. Em respeito à exigência da Lei de Acesso à 

Informação (Lei nº 12.527/2011), o nome e o número do prontuário foram excluídos 

e substituídos por uma tarja. Apenas como convite ! acredito que possa ser um 

exercício interessante !, eu sugiro uma aproximação do documento antes do 

prosseguimento da leitura desta tese. O arquivo como fonte é um grande enigma. 

Assim, tenho a impressão de que, na presença dele, é possível ter uma 

compreensão ampliada do percurso que trilhei até aqui e das discussões que 

proponho ao longo do texto. Mais do que isso: na presença do arquivo, talvez se 

possa experimentar a perplexidade que ele desperta pela abundância e pela difícil 

tarefa de saber o que “triar e o que abandonar” na obsessiva leitura que ele nos 

impõe (Farge, 2009, p. 71). 

Assim, a possibilidade de contar a história a partir de fontes que um dia foram 

dispositivos disciplinadores de vidas marginais cria uma dimensão de resistência 

àquilo que está posto e naturalizado. O meu desejo é que o arquivamento das 

histórias colecionadas pela Psiquiatria e pelo Judiciário como “casos” sirva agora 

para subverter a própria razão que uma vez justificou a sua existência.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma de minhas inquietações quando dei início ao trabalho de doutorado e me 

propus a realizar uma pesquisa com fontes documentais se relacionava ao alcance e 

fecundidade do estudo proposto para pensar as dinâmicas atuais de internação que 

o Estado, alicerçado pelo sistema jurídico-psiquiátrico, ainda hoje mantém para os 

casos em que o crime supostamente se deu em condição de insanidade mental. Em 

2014, o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), órgão ligado ao Ministério 

da Justiça, publicou um relatório da situação prisional no país a fim de garantir 

transparência das informações e contribuir para a elaboração de políticas públicas 

vinculadas à área.  

O Brasil tem hoje aproximadamente 607 mil pessoas encarceradas que 

cumprem a determinação judicial em diferentes naturezas e regimes prisionais. Em 

números absolutos, o país tem a quarta maior população prisional do mundo, atrás 

apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. No que se refere ao número de 

pessoas em medida de segurança, aspecto que particularmente interessa a este 

trabalho, em 2014, 2.497 pessoas permaneciam em regime de internação em 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e 360 cumpriam medida de 

segurança em tratamento ambulatorial (DEPEN, 2014).  

Em 2015, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), em parceria com a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) e a Associação Nacional do Ministério Público em 

Defesa da Saúde (AMPASA), publicou um relatório nacional de inspeção dos 

principais manicômios judiciários com um amplo panorama das condições de 

funcionamento destas instituições. O documento foi resultado de um extenso 

trabalho de inspeção realizado em 17 estados do país e no Distrito Federal por 18 

Conselhos Regionais de Psicologia, que inspecionaram ao menos um 

estabelecimento manicomial de cada estado onde havia cumprimento de medida de 

segurança de portadores de sofrimento psíquico [sic] em conflito com a Lei (CFP, 

2015). 

Dos 17 manicômios inspecionados, sete deles funcionavam em instalações 

absolutamente precárias e apresentavam um índice de superlotação que variava de 
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110% a 410% da capacidade total. A condição de superlotação era ainda agravada 

pela falta de perícias psiquiátricas sistemáticas e periódicas que permitiriam 

promover desinternações progressivas em cumprimento à determinação da Lei no  

10.216 (2001). Apesar dos dados publicados pelo relatório indicarem uma condição 

já reconhecidamente estabelecida, a possibilidade de reafirmá-la é necessária e 

obrigatória para promover a denúncia e mobilização. 

Da superlotação manicomial às internações compulsórias, ao que parece, a 

despeito do tempo que separa os arquivos analisados do atual cenário, o estado de 

violação de direitos humanos segue inalterado. A posição do Estado em não criar 

medidas de cuidado alternativas aos modelos que excluem, violentam e 

marginalizam encontram no fundamento médico-jurídico da periculosidade o seu 

principal ponto de sustentação. A periculosidade tornou-se um argumento 

estratégico, apoiado em valor científico, para promover diversas ações que podem 

escapar da legalidade em nome do que se convencionou chamar de “defesa social”.  

Durante a década de 1930, período aqui investigado, o crescente número de 

internações que se verificou no MJES também foi coincidente com a ostensiva ação 

policial nas ruas e um aumento no número de presos na Penitenciária do Estado. 

Estas ações encontraram nos saberes e práticas da Criminologia Positivista, 

justificativas para sua implementação. Dentre essas práticas, o exame médico legal 

e o arquivamento que se produzia sobre a loucura criminosa, tornaram-se 

dispositivos fundamentais para a produção da periculosidade do acusado. 

Das análises realizadas, se pôde concluir que geralmente o exame médico 

legal era realizado no ato de entrada e uma vez estabelecido o diagnóstico, o 

registro inicial tornava-se uma sentença para o que se desdobrava na sequência à 

admissão. Não por acaso, os relatórios de evolução clínica, irregulares e lacônicos, 

sustentavam a reclusão do interno com a justificativa de que o “caso seguia 

inalterado”.   

A definição de um diagnóstico, bojo da operação médica, geralmente incluía 

uma série de procedimentos que tinham o corpo como fonte de investigação e 

produção de verdades. O uso das fotografias, a coleção das digitais, as medidas 
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antropométricas, a análise dos líquidos e o exame psíquico, compunham recortes 

discursivos a partir das quais o sujeito era arquivado. Ao final da década de 1930, o 

uso de testes psicológicos, também passou a ser incluído nos exames médicos 

legais para produção de novas formas de provas. A inclusão destes instrumentos, é 

indicativa da tendência que se estabeleceu principalmente no período referido 

acima, de investigar os mecanismos psicodinâmicos da chamada “personalidade 

criminosa”. Assim, historicamente a reinvenção da periculosidade na forma de novos 

diagnósticos médicos tem sido um importante recurso para operar medidas de 

controle social. 

Do final do século XIX até os dias de hoje,  a Justiça tem se apoiado nos 

enunciados de “verdade” produzidos pelos laudos psiquiátricos para gestar suas 

decisões. Neste contexto,  fazer uma incursão aos documentos do MJES e 

problematizar os discursos produzidos pelos saberes responsáveis em dar 

ordenamento ao crime e à loucura significou a possibilidade de exercitar um 

contrapoder à narrativa histórica daquilo que é dado como natural. Os arquivos são 

dispositivos vivos e essenciais porque, da análise e depuração dos discursos que o 

constituíram, é possível conhecer os mecanismos por meio dos quais a noção de 

periculosidade se articulou como argumento científico. 
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