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Resumo

SERRA, L. N. Infância Perdida: a concepção de “menores anormais” na obra de
Pacheco e Silva. 2011. 147 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Psicologia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

A pesquisa busca analisar a concepção de menores “anormais” na produção científica
do psiquiatra paulista Antônio Carlos Pacheco e Silva, na década de 30, no estado de
São Paulo. A maior parte do material analisado encontra-se no acervo do Museu
Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz, da FMUSP. Privilegiou-se, como recorte crítico
de leitura, os escritos do psiquiatra que direta ou indiretamente discutem a infância.
“Porta-voz” decisivo dos ideais da ciência médica do período, Pacheco e Silva teve
grande importância para a institucionalização da psiquiatria no estado de São Paulo,
baseando-se nos preceitos da higiene mental e da eugenia. Pode-se afirmar que o
discurso sobre a “anormalidade” infantil, proveniente de Pacheco e Silva, estava em
consonância com a preocupação política estadual de higienização da população, o que
pressupunha vigiar e restringir a circulação social das crianças que, por sua condição
econômica e/ou racial, não condiziam com o modelo desejado pelos higienistas. A
expressão “menores anormais” aplicava-se às crianças de camadas econômicas mais
baixas que se achavam em condições de “inferioridade” intelectual, moral, afetiva ou
sensorial. A Escola Pacheco e Silva no Hospital do Juquery tornou-se destino
institucional para parte dessas crianças.

Palavras-chave: Infância; História da Psiquiatria, Psicologia Social, Pacheco e Silva
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Abstract

SERRA, L. N. Lost childhood: the concept of “abnormal underage” in the writings
of Pacheco e Silva. 2011. 147 f. Thesis (MS) – Instituto de Psicologia, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2011.

This research aims to assess the concept of “abnormal” underages in the scientific
writings of Antônio Carlos Pacheco e Silva, an important psychiatrist and active public
health policy maker at Sao Paulo State during the 1930‟s. Most part of the researched
documentation belong to the collection of Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz,
da FMUSP. As a critical approach to this rich material, our research focused mostly
Pacheco e Silva‟s writings related to childhood. The psychiatrist, a strong spreader of
medical science ideology of that time, had a decisive role in the institutional setting of
psychiatry within Sao Paulo State health system. His scientific principles concerned the
ideas of mental hygiene and eugenics, and his discourse on childhood „abnormality‟ was
in line with the local state political concerns of population sanitation. That implied
supervision control and social restriction of children who, whether for economical or
social conditions, didn‟t fit the desired hygienist model. Thus, the expression “abnormal
underages” was used in order to designate children from lower economical layers who
were considered to have lower intellectual, moral, affective or sensory capacities. The
“Pacheco e Silva” school, at Hospital do Juquery, became a central institutional
destination for most part of those children.
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Apresentação

Em meu trabalho de conclusão de curso pela Faculdade de Psicologia da PUCSP, em 2007, pesquisei o movimento da reforma psiquiátrica brasileira, ocorrida no
final da década de 1970. Investigando os embates políticos da luta pela melhoria do
atendimento psiquiátrico, questões anteriores ao processo da reforma pareceram
essenciais para a contextualização desse importante movimento político brasileiro. O
que conduzia meu interesse era desvelar o ideário cujos resquícios poderiam perdurar
até hoje.
Somado à monografia, a vivência que tive no CAPS Itapeva, como estagiária no
último ano de graduação, e minha participação ativa no Movimento da Luta
Antimanicomial Paulista sustentaram o desejo de levar adiante esta dissertação de
mestrado. Assim, formulei um pré-projeto de pesquisa para desenvolver no
Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo. Pelo eixo organizador de Psicologia Social e Políticas Públicas, tive a grata
alegria de ser orientada pela Profa Dra Ianni Scarcelli. Nossos encontros ensejaram
diversas reflexões sobre os conflitos e as contradições entre os ideais antimanicomiais e
aqueles herdados da psiquiatria clássica. 1
Havia, inicialmente, um grande interesse em investigar a internação dos
primeiros pacientes do Hospital do Juquery, um dos mais importantes do estado de São
Paulo. Instigava-me saber como era o contexto sociopolítico na data de sua edificação,
quem seriam os primeiros pacientes e que tipo de tratamento eles receberiam no
gigantesco complexo gerenciado por Franco da Rocha. Infelizmente, encontrei grandes
dificuldades para analisar os prontuários. Primeiro, porque o acervo do Juquery foi

1

Cf. SCARCELLI, I. (1999). Trabalhadores em saúde mental: os interstícios da prática.
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incendiado diversas vezes e, depois, porque os prontuários ainda são vistos como
material médico, e não de pesquisa.
Por sorte, tive a oportunidade de cursar a disciplina de História da Medicina, na
Faculdade de Medicina, ministrada pelo Prof. Dr. André Mota. Já no primeiro dia de
aula, ele me incentivou a consultar os arquivos recém-chegados do Juquery ao Museu
Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz, da Faculdade de Medicina da USP. A surpresa
pela extensão e riqueza do material levou-me a redefinir a pesquisa. Grande parte do
material era redigido por Antônio Carlos Pacheco e Silva, o segundo psiquiatra a
assumir a direção do hospital (1923-1937). Em meio aos seus escritos datilografados e
de próprio punho, uma pergunta se impunha: por que tanta discussão sobre a infância,
nesse período?
Marcando essas atenções à infância, concluía-se, em 1929, o prédio da Escola
Pacheco e Silva, voltada a “menores anormais”. Frente à riqueza desse acervo, assumi o
compromisso de investigar a construção da escola, o debate da psiquiatria preconizada
por Pacheco e Silva sobre a infância “anormal”, no contexto da década de 1930. Assim,
pela investigação da história da assistência à infância em São Paulo, esta dissertação
pretende dar sentidos e significados às patologias e aos diagnósticos ditos científicos
que, muitas vezes, encobrem uma grave “miopia política”, para usar as palavras de
Jurandir Freire Costa (1979).
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Introdução

Os museus são espaços destinados à conservação de sonhos e pensamentos
materializados em objetos históricos ou artísticos que, ao ser expostos, transportam
mundos, tempos e pessoas a diferentes lugares. São responsáveis também pela
associação e elucidação dos ideais de um grupo ou de uma cultura. Quando
conseguimos adentrar a esse rico universo que se reúne num museu, vemos despertar
um fascínio e um interesse por uma história. Buscamos entender quais terão sido os
valores da sociedade que ali se representa por obras, monumentos ou documentos.
Nesse sentido, os museus cumprem uma função educativa, na medida em que
instigam a reflexão sobre a história de nossos antepassados. Nas palavras de Ayres
(2009, p. 9), “nada pode ser mais expressivo da herança cultural de uma comunidade, e
nada mais representativo do sentido formador que a cultura exerce sobre o destino dessa
comunidade, que sua história”.
No entanto, hoje parecemos desencantados com nosso próprio enredo.
Menoscabados, os templos de preservação do tempo sofrem o esvaziamento e o
desprezo dos visitantes. Os materiais, resquícios de determinadas épocas, são exibidos
sem nenhum valor, oferecem pouca utilidade e nenhuma função para o intrincado
cotidiano das urbes.
O desapreço deve-se, talvez, ao fato de exigirmos desses objetos históricos uma
utilidade pragmática. Mas esse não é o propósito de um museu. O fim mais precioso da
preservação desse material histórico é uma possível explicação sobre quem somos, qual
nossa identidade, nossa cultura – e por esses motivos permanecem atuais (AYRES,
2009). Para Linari (2001), a atualidade de um museu está em sua possibilidade de
abrigar construções simbólicas, de selar um compromisso afetivo-crítico com o passado,
buscando recuperar não só o prazer, mas também a dor como dimensão protagonista da
memória.
Nesse sentido, o Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz é um lugar
privilegiado para a imersão nas narrativas de nossos antepassados. O acervo permanente
16

contém excelentes provas documentais para os que se aventuram a reconstituir os passos
da cultura médica em São Paulo. A partir de sua reinauguração, em 2009, o Museu está
plenamente capacitado para a circulação de ideias, a construção de pensamentos e
pesquisas. Viabiliza, no sentido mais raro, a busca por nós mesmos.
Nesse espaço recém-transformado, foi gestado o objeto de estudo deste trabalho.
Em meio ao vasto patrimônio do Museu, encontramos o acervo pessoal do médico e
professor Antônio Carlos Pacheco e Silva (1898-1988), psiquiatria paulista, autor de
quase 30 livros e mais de 1.100 trabalhos de cunho cultural e científico. Teve grande
importância para a institucionalização da psiquiatria no estado de São Paulo e, em seu
percurso profissional, passou por instituições científicas, acadêmicas e também
políticas.
Filho da plutocracia paulista, formou-se em Medicina pela Faculdade do Rio de
Janeiro, em 1920, logo depois viajou para a Europa para complementar seus estudos. Na
França, especializou-se em Neurologia e Psiquiatria pela Faculdade de Medicina de
Paris. Também trabalhou na Clínica Charcot, localizada no Hospital de Salpêtrière, com
o Professor Pierre Marie. Partiu, então, para a Suíça onde estagiou com Bleuler e
Manokow, depois esteve na Alemanha onde acompanhou o trabalho de Kraepelin.
Nessa temporada na Europa, teve contato com os grandes psiquiatras do cenário
internacional (MARINHO) 2.
Dentre suas valiosas contribuições, foi o responsável pela direção do Hospital do
Juquery após a saída de seu professor, Franco da Rocha. Na época de sua construção, o
Hospício do Juquery visava, com “rigor científico”, solucionar as dificuldades
colocadas pelo crescimento da cidade. Ou seja, buscava compatibilizar o problema da
ordem urbana com o uso do cientificismo psiquiátrico. Era denominado um hospício
“novo”, termo com o qual Franco da Rocha queria distinguir sua proposta de tratamento
da adotada nos ditos “velhos hospícios”, caracterizados como depositários de loucos.
Segundo o psiquiatra, o “novo” espaço asilar tinha vocação para cura e regeneração
(CUNHA, 1986).

2

Para uma análise crítica sobre o trajeto político de Pacheco e Silva, ver: Marinho, M. Redes científicas e
saber médico: conexões internacionais na constituição da Psiquiatria em São Paulo. Pacheco e Silva e
Egas Moniz: aproximações. Publicado em: www.ige.unicamp.br/pub/DPCT
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Franco da Rocha dedicou sua vida à instituição e, quando se viu cansado e
doente, em 1923, escreveu uma carta de indicação ao posto de diretor do Hospício ao
Governador do Estado. Nesse documento, registrava sua vontade de deixar a Antônio
Carlos Pacheco e Silva, seu aluno dileto, a chefia do Juquery: “Procurei um homem
moço, correto, de moral irrepreensível e grande estudioso, cientista por temperamento e
capaz de sacrificar-se por amor à ciência” (apud CAMARGO, 1978, p. 13).
Pacheco e Silva recebe o cargo no momento em que o alienismo estava em
decadência no Brasil, as práticas psiquiátricas estavam voltadas para fora dos hospícios
e as teorias da eugenia ocupavam o centro da orientação assumida pela medicina. Para
se ter uma breve noção da importância desse médico para a psiquiatria paulista, basta
acompanhar breves excertos de seu currículo.
Aos 25 anos, assumiu a direção do Hospital do Juquery, de 1923 a 1937. Em
1930, auxiliou na construção da Assistência Geral dos Psicopatas do Estado de São
Paulo. Dedicou-se à docência na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
na Escola Paulista de Medicina, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo e na
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Entre os cargos ocupados fora da academia, exerceu a presidência da Liga
Paulista de Higiene Mental, da Academia Paulista de Medicina, do Fórum Roberto
Simonsen (FIESP), da Associação Psiquiátrica Brasileira, da Aliança Francesa, da
Federação Mundial para a Saúde Mental, da Associação Brasileira de Escritores
Médicos, da Sociedade Franco-Brasileira de Medicina e do Conselho Penitenciário do
Estado de São Paulo. Foi também deputado federal (1934) e deputado estadual (1935),
membro do Conselho Executivo da Assistência Mundial de Psiquiatria, diretor da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e conferencista da Escola
Superior de Guerra, entre outras ocupações.3
Além disso, Antônio Carlos Pacheco e Silva sempre participou de congressos
nacionais e internacionais e representou o Brasil em vários congressos de psiquiatria,
neurologia, higiene mental, criminologia e histopatologia, na Argentina, no México, nos

3

Informações adquiridas no curriculum vitae do professor Antônio Carlos Pacheco e Silva, que se
encontra no Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz.
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Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, na Suíça, tendo sido relator oficial e
presidente de diversos desses eventos (BEGLIOMINI).4
Com esse breve resumo de sua carreira profissional, podemos agora voltar ao
trabalho de pesquisa realizado no Museu para a reconstituição de um saber sobre a
história da psiquiatria paulista encabeçada por Pacheco e Silva. Há no Museu um rico
acervo de textos, artigos e livros que pertenceram ao autor, documentos importantes que
auxiliaram o trabalho dessa pesquisa. Inicialmente, observamos que Pacheco e Silva
abordou em seus escritos inúmeros temas do campo da psiquiatria, da política e da vida
social. Essa extensa variedade e quantidade de material fizeram com definíssemos um
recorte para aproximação da obra do autor.
A escolha pela infância partiu, então, da curiosidade em compreender porque
havia tanto debate sobre esse tema no material selecionado. Logo percebemos que boa
parte da recorrência sobre infância correspondia ao período em que Pacheco e Silva
dirigiu o Hospital do Juquery. Embasado nos ensinamentos da higiene mental e da
eugenia, o autor redigiu muitas páginas, sobretudo, a infância “anormal”. Essa atenção
especial indicava para nossa investigação inicial que as crianças ganharam importância
para as ciências médicas. E pode-se observar que a grande preocupação era teorizar e
tratar as crianças ditas “anormais”, que poderiam obstar a constituição de cidadãos
saudáveis no país. Nesse sentido, Cunha descreve a importância do autor para a inserção
dos fundamentos da higiene mental e da eugenia no trato às crianças e adolescentes:
Pacheco e Silva colabora decisivamente para fixar o perfil do Estado
como implementador de políticas de higiene e saúde que incluíam a
coordenação dos serviços sociais, o estímulo à educação eugênica, a
“proteção” da juventude contra o “abandono físico, moral e
intelectual”, a adoção de medidas de higiene social, a responsabilidade
direta pelas tarefas da higiene mental (CUNHA, 1986, p. 175).

Como será descrito no capítulo II, a especificidade do contexto histórico paulista
vivido por Pacheco e Silva, quando a riqueza proporcionada pelo café elevou o Estado à
condição de mais forte e importante para a União, parece ter tornado a infância uma das
prioridades dos investimentos, para a medicina. Amparado no pensamento higienista,
Pacheco e Silva almejava criar um projeto de higienização e eugenização para o Estado,
quiçá para a nação.

4

Disponível em: <http://www.academiamedicinasaopaulo.org.br>. Acesso em: 20 mar. 2010.
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Os ensinamentos médico-pedagógicos concorreram para “ajustar” e “corrigir” as
crianças que apresentavam certo “desvio” do ideal proclamado pela medicina, evitando
que os “desajustados” representassem empecilho à constituição de uma sub-raça
paulista. Pautados no mito do bandeirante, diversos médicos exaltaram o sangue dos
paulistas, uma população digna e preciosa, que devia se constituir dos melhores
“genes”.
O discurso eugênico exaltava a superioridade da raça paulistana; para Mota
(2005b, p. 77), “postulavam a cidade como emblema de ampliação e modernização
nacional, a partir de um sentimento progressista e desbravador que seu povo já teria e
que, naturalmente, herdara dos heróis bandeirantes, fundando o que Saint-Hilaire
chamou de „raça dos gigantes‟”. Certamente, Pacheco e Silva foi um entusiasta desse
discurso sobre a formação de uma identidade racial:
A-pesar dos maus Fados, a obra ciclópica dos paulistas permanece
imperecível; nas fronteiras longínquas da Pátria se erguem os
monumentos por eles mesmos plantados, demarcando os limites da
imensa vastidão territorial legada aos seus descendentes.
Diga-o Batista Pereira: “E, sob cada marco de pedra erguido, como
um padrão, nas extremas arcifínias, pode afirmar-se com segurança
que branqueja a ossada de um bandeirante.”
Hoje, mudados os tempos, a raça permanece intacta, os bandeirantes
lutam sempre para engrandecer a Pátria e implantar os marcos da
civilização, seguindo as diretrizes dos seus antepassados (ACPS,
1933, p. 4, [7A]).

A fama de um povo bravo e guerreiro perpassou gerações e até hoje ainda pode
ser percebido em discursos políticos, em músicas e brincadeiras os resquícios da
exaltação paulista. Exemplo desse fenômeno pode ser encontrado em uma homenagem
feita a Pacheco e Silva, já na década de 1980, pelo médico Duílio Farina, quando
voltou-se a enaltecer os diletos filhos de Piratininga:
A civilização de Piratininga, entre isto e mais aquilo, renúncia e
desassombro, destemor e dignidade, incorporou em seu patrimônio
cívico O Cântico da Liberdade e da Democracia, Cancioneiro de um
Povo e de uma Raça. [...] A expressar uma grei, uma gesta, um
propósito, um labor, uma porfia e um desígnio, Antonio Carlos
Pacheco e Silva ascendeu aos degraus todos do saber, ciência,
medicina e cultura, em prol da coletividade e de seus chãos sagrados,
como poucos jamais o haviam realizado (FARINA, 1982, p. 99).
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Mas, nos parece o auge da tentativa de afirmação de uma raça, como almejava
Pacheco e Silva, tenha ocorrido até as décadas de 1920-30, quando os médicos foram
convocados a ser cientistas sociais, tornando-se planejadores urbanos, analistas e
especialistas em (re) construir a sociedade brasileira (MACHADO et al., 1978; COSTA,
2007). Vale lembrar que o Brasil recém-republicano estava imerso em revoltas e
embates na tentativa de consolidar um projeto de nação. O lema aclamado pela elite e
pelos republicanos era o do “liberalismo e democracia”, mas, como sabemos, apenas os
fundamentos liberais foram concretizados, enquanto se abandonavam gradualmente os
democráticos (MOTA, 2009).
De acordo com Patto (1999[a]), a proclamação da República não trouxe grandes
transformações para a sociedade brasileira, porque não resultou do conflito entre um
Brasil moderno, progressista, liberal e democrático e um conservador, regressista, de
concepções políticas totalitárias. A idéia de que a proclamação da República foi o
resultado do ensejo revolucionário, como ensina a história oficial, seria uma falácia, de
acordo com a autora. Havia, sim, ainda segundo essa autora, o embate entre o exercício
do poder político e do poder econômico da classe dominante, mais especificamente
entre a oligarquia nordestina, que defendia o regime monárquico e escravista, e a nova
oligarquia dos fazendeiros do café do Oeste paulista, que propunham a modernização do
sistema capitalista.
Em meio ao crescimento da indústria, no início do século XX, a população nas
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro aumentava caoticamente e vivia condições de
trabalho desumanas. Nesse sentido, Pacheco e Silva estava em consonância com o
empreendedorismo do saber médico-sanitário que se instalava pela criação de projetos
para controlar a instabilidade social que emergia no processo de constituição desses
grandes centros urbanos.
A revolta de muitos trabalhadores e o descaso com grande parte da população
que empobrecia nas cidades suscitaram inúmeras manifestações que ameaçavam a
ordem pública. Para seu controle efetivo, além do aparato policial, a instituição médica
foi criada para penalizar e justificar a desigualdade racial e consequentemente social
(PATTO, 1999[b]).5

5

Para Patto (1999[b]), muitos autores se enganam ao incorporar as o pensamento de Foucault à história
do Brasil. Segundo a autora, enquanto na Europa as tecnologias de adestramento para o controle nas

21

Dentre as medidas tomadas, os médicos-cientistas propunham, além do
tratamento de doenças, a constituição de uma “raça brasileira” que teria membros sadios
para uma sociedade liberal e capitalista (MOTA, 2005[b]). No entanto, o trabalho de
constituição de uma nação passou por diversos impasses e ambiguidades, de que se
destacou a miscigenação, característica fundamental da população. Como vir a ser um
país de “raça pura”, se temos uma formação essencialmente mestiça 6?
Embrenhados com o projeto nacionalista de constituição racial, boa parte dos
médicos almejava que a ciência psiquiátrica se tornasse uma ciência educativa, de
medidas preventivas, que pudesse atuar sobre os indivíduos e as coletividades. Uma das
consequências dessa pretensão foi transformar a infância em tema prioritário do Estado
republicano; por meio da prevenção, os “homens da sciência” 7 buscavam garantir a
saúde física e psíquica das futuras gerações (FERREIRA, 2009).
Segundo os médicos higienistas, a infância deveria ser disciplinada – devia-se
aproveitar esse período em que sua “alma é ainda dócil” e reprimir-lhe qualquer gesto
de desonestidade. De acordo com Costa (1979), o objetivo explícito da pedagogia
higiênica era, ao fim e ao cabo, criar homens adequados à ordem médica pelo
condicionamento dos hábitos.
Como ramo da higiene geral, a puericultura mostrou-se capaz de moldar e de
prevenir as moléstias ao implementar hábitos alimentares e morais, ao inspecionar os
cuidados no pré-natal e tudo o que fosse possível para a melhoria racial 8. Com efeito, o
discurs o médico buscava articular saúde infantil e hereditariedade, na tentativa de
garantir o destino do país. Muitas mudanças foram incorporadas ao cotidiano dos
cidadãos, pautadas pela moralização e eugenização da família (MOTA & SCHRAIBER,
2009).

fábricas e nas casas populares eram “sutilmente” impingidas ao povo por meio de normas familiares
burguesas, no Brasil, o uso da força bruta e do aparato policial contradizem as ideias de Foucault.
6
Para ler sobre os desdobramentos do conceito de raça no Brasil, conferir SCHUCMAN (2010) Racismo
e atirracismo: a categoria raça em questão.
7
Termo emprestado de SCHWARCZ, L. K. M. (1993). O espetáculo das raças: cientistas, instituições e
pensamento racial no Brasil. 1870-1930.
8
Segundo Novaes (2009, p. 123), a puericultura é o ramo das ciências médicas que se ocupa das crianças
no início da vida e “se propõe a normatizar todos os aspectos que dizem respeito à melhor forma de se
cuidar de crianças, tendo em vista uma saúde perfeita”.
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Pacheco e Silva9 era representante desse grupo médico engajado na difusão dos
preceitos da higiene mental desde a vida uterina do bebê. Reunidos em torno da Liga
Paulista de Higiene Mental, Pacheco e Silva, Franco da Rocha, Vicente Baptista,
Marcondes Vieira, Ferraz Alvim, entre outros psiquiatras importantes do cenário
estadual fomentavam as discussões sobre a saúde da criança. O grupo criou o Boletim
de Higiene Mental justamente para informar e orientar a educação das crianças a fim de
prevenir e tratar possíveis “anormalidades” no desenvolvimento infantil. Exemplo,
dessa publicação, Vicente Batispta escreve algumas notas pedagógicas:
Desde o nascimento, o pequenino ser é, com seus característicos
próprios, uma individualidade inconfundível. Emquanto o limite do
normal psychico não é ultrapassado, resultam apenas insignificantes
divergências pessoaes que dão origem aos vários typos infantis. As
crianças de systema nervoso bem equilibrado reagem ás solicitações
do mundo exterior com vivacidade ora maior, ora menor. Entre os
indivíduos anormaes (que exigem uma technica especial de educação)
e os normaes com reacções exaggeradas, existe uma larga escala
intermediária (BAPTISTA, 1929, p. 1).

A LPHM tinha como sede o Hospital do Juquery, justamente no período em que
Pacheco e Silva era diretor do complexo hospitalar (1923-1937). Grande empreendedor,
em sua gestão, além do investimento nas publicações, a assistência à infância ganhou
corpo. Em 1929, inaugurou-se um pavilhão especial para os “menores anormais”10,
dedicado a seu tratamento médico-pedagógico, como medida de prevenção à
perversidade e a práticas antissociais. Justifica o diretor: “é sabido que o pequeno
anormal vive, por assim dizer, no limiar do crime. Motivos mínimos, mormente em
ambientes deletérios, são bastantes para lançá-lo à margem da sociedade” (ACPS,
[ca.] 1938, p.2, [15B] ).
Desse modo, a assistência criada no Juquery pautava-se pela proposta de
reeducação, tributária da ideia de que o “desajustamento social”, os “desvios morais”
poderiam ser corrigidos pela internação. Como estrutura totalitária à qual nada
escaparia, buscava oferecer todos os elementos de que os jovens internados pudessem
necessitar (FUSTIER, 1989).

9

Cf. Boletim de Higiene Mental, 1929, nº9.
O termo “menores” aparece no Código de Menores de 1917 para designar os infantes encontrados em
situação de abandono, os vadios, que se recusam à instrução ou ao trabalho, pequenos mendigos, que
pedem esmola, e os libertinos, envoltos em obscenidades.
10
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Havia um debate recorrente sobre o diagnóstico de crianças que estariam dentro
da “anormalidade”. A Pacheco e Silva, pareceu importante identificar os critérios e os
indícios que identificariam um “menor anormal”. Dedicou, assim, parte de seu trabalho
para discutir e demonstrar sua preocupação com os efeitos daquilo que passou a ser
denominado “anormalidade” 11. Assim, enquanto esteve como diretor do Hospital do
Juquery, Pacheco e Silva tornou-se “porta-voz”12 decisivo dos ideais da ciência médica
do período.
Analisar os passos da cultura médica, no Estado de São Paulo, e conhecer a
produção de seus proeminentes protagonistas parecem caminhos possíveis que
justificam a relevância deste trabalho, cujo principal objetivo é analisar a concepção de
“menores anormais” preconizada pelo psiquiatra Pacheco e Silva, e as suas justificativas
para a criação da Escola Pacheco e Silva, no Hospital do Juquery.

Para tanto, organizou-se a pesquisa em cinco capítulos:
No capítulo 1 “Pacheco e Silva: caminhos para compreender sua obra”,
busca-se delinear o caminho que se fez para construir essa pesquisa. Desde o
levantamento das fontes bibliográficas até as tentativas de compilação e agrupamento.
Os documentos selecionados, principalmente, os do Museu Histórico Prof. Carlos da
Silva Lacaz – FMUSP – precisaram ser organizados para que as primeiras análises do
material pudessem ser feitas. Desse modo, foram criados três grandes grupos, que foram
tabelados e ordenados para facilitar o manuseio. Em seguida, mostra-se como a
apreciação desse material esteve fundamentada em autores da Psicologia Social como
Pichon-Rivière e René Kaes, a partir do conceito de “porta-voz”.
No capítulo 2 “Infância, institucionalização e ideais da sociedade paulista”,
pretende-se analisar alguns aspectos do processo ocorrido no país que culminou com a
centralidade da infância nas ações governamentais da Primeira República. Assim, foram
selecionadas pesquisas que enfocavam a história de políticas direcionadas a essa
população. Constatou-se que, de maneira geral, a infância se torna foco de atenção
privilegiada para a sociedade com o advento da República e os interesses, por parte da
11

Ver no cap. IV a definição de “anormalidade” proposta por Pacheco e Silva
O conceito de “porta-voz” será discutido mais adiante e se refere à discussão feita por Enrique PichonRivière no contexto da Psicologia Social por ele formulada.
12
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elite governante, em se constituir uma “nova” nação. O estudo do contexto permitiu que
se pudesse ter uma leitura mais crítica acerca dos acontecimentos históricos vividos por
Pacheco e Silva. A intenção foi passar por acontecimentos sociais importantes que
auxiliaram a constituição de um cenário favorável para o investimento na infância
“anormal”.
No capítulo 3 “Pressupostos da higiene mental e da eugenia na formação de
Pacheco e Silva”, busca-se caracterizar algumas das diretrizes seguidas pelo
Movimento de Higiene Mental. Dando atenção para a fundação da Liga Brasileira de
Higiene Mental e da Liga Paulista de Higiene Mental, no qual Pacheco e Silva
participou ativamente. O interesse central, desse capítulo, é perceber como os
pressupostos da higiene e da eugenia foram absorvidos e difundidos pelo psiquiatra em
São Paulo, na década de 1930.
No capítulo 4 “A infância anormal para Pacheco e Silva, na década de
1930”, faz-se reflexões importantes acerca dos conceitos e dos termos designados aos
“menores anormais”, utilizados por Pacheco e Silva. Percebe-se que, de maneira geral, o
embasamento teórico dos diagnósticos apresentava bastante contradições e fragilidades,
reflexo do momento ainda pouco fortalecido da psiquiatria em São Paulo. Pode-se notar
que a preocupação em classificar e tratar os menores “doentes” repercutiu na história da
criminalização de crianças e jovens em situação vulnerável.
No capítulo 5 “A Escola Pacheco e Silva”, chega-se ao ponto de partida inicial,
que era compreender a concepção de infância “anormal” para Pacheco e Silva, no
período que esteve como diretor do Juquery. Ao analisar a influência das ideias
higienistas e eugenistas na psiquiatria paulista, pode-se compreender alguns sentidos
dado a construção de serviços diferenciados para a infância, como a Escola Pacheco e
Silva, em 1929.
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1. Pacheco e Silva: caminhos para compreender sua obra

Como anunciado, o objetivo principal deste trabalho é compreender o conceito
de menores “anormais” de que falava Antônio Carlos Pacheco e Silva no período em
que foi diretor do Hospital do Juquery (1923-1937). Considera-se que as informações
apreendidas, nessa investigação, representam um ponto de vista entre os inúmeros
possíveis. Nesse sentido, é importante registrar que o processo de dar sentido a
documentos históricos é inesgotável, sendo sempre um trabalho por continuar e em
transformação permanente.

O percurso da investigação
A maior parte do material de pesquisa, nesse estudo, pertence ao acervo do
Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz, da FMUSP. Foram consultados também:
(a) livros e teses encontrados na Biblioteca Satélite do Pacaembu, também gerenciada
pela FMUSP; (b) documentos sobre higiene mental da biblioteca da Faculdade de Saúde
Pública da USP; e (c) textos de jornais da época do acervo do Museu Prof. Carlos da
Silva Lacaz e do arquivo virtual do jornal Folha de S.Paulo, entre o período de 1920 a
1940. Desse modo, é um estudo que envolve fundamentalmente documentos públicos
catalogados13.
Dados complementares foram obtidos a partir de visita às instalações do
Hospital do Juquery. A arquitetura da instituição chamou a atenção para o fato de que
pavilhões e salas estavam praticamente desabitados e as telas de pinturas e esculturas
feitas por inúmeros pacientes, num estado de completo abandono, 14 o que revela o
descaso do poder público para com o significado desse importante complexo na história
do estado de São Paulo. Alguns funcionários que ainda trabalham no Juquery são fontes
13

Sendo assim, a pesquisa está em acordo com a Resolução n. 196/96, que estabelece as diretrizes e
normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos.
14
Algumas pinturas do acervo Museu Osório César, do atual Complexo do Juqueri, foram exibidas na
exposição Arte e Medicina: Interfaces de uma profissão, organizada pelo Museu Histórico Prof.
Carlos da Silva Lacaz, em dezembro de 2010.
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vivas de conhecimento sobre o tempo de outrora. Suas palavras trazem à tona a
experiência de um cotidiano que, narrado, ganha uma dimensão social e se aproxima
daquilo que Ecléa Bosi (2003) chamou de “o tempo vivo da memória”.
Feitos o reconhecimento do espaço dessa instituição psiquiátrica e a consulta às
fontes selecionadas , prosseguiu-se o trabalho de leitura crítica dos escritos de Antônio
Carlos Pacheco e Silva que direta ou indiretamente discutissem a infância. Conforme
emergiam temas pertinentes, no ato de leitura, foram criadas categorias que também
possibilitaram a classificação dos textos por aproximações temáticas.
Houve ainda, ao longo do trabalho, arranjos e rearranjos de acordo com a
compreensão do material que se impunha. Ao fim e ao cabo, formaram-se os
agrupamentos (A) Higiene mental e eugenia, (B) Higiene mental infantil e (C)
Legislação e criminologia (C), conforme as tabelas, adiante.
Considerando que esses documentos, se constituem como parte significativa da
pesquisa de campo, julga-se procedente apresentar a lista dos títulos incluídos em cada
um dos agrupamentos uma breve descrição de conteúdo, conforme segue abaixo.
Importante ressaltar que os títulos dos documentos estão em ordem alfabética; a letra n
indica seu número na tabela e p, se ele foi publicado – Sim ou Não.
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Tabela A – Higiene mental e eugenia15
N

P

Título

Ano

Descrição

1-A

S

A grande campanha
contra o alcoolismo

[entre 1923
e 1937]

2-A

N

A Higiene Mental

1941

3-A

S

A Higiene Mental
Individual

1953

4-A

S

A Higiene Mental na
profilaxia dos males
sociais

1947

5-A

N

A Higiene Mental no lar

[ca.1950]

6-A

S

A Higiene Mental nos
tempos atuais

1945

7-A

S

A mulher paulista no
atual momento

1933

N

1963

9-A

N

Aspectos
sociopsiquiátricos das
correntes migratórios no
Brasil
Cartas de um psiquiatra

Entrevista com Pacheco e Silva publicada no O
Jornal. Campanha antialcoólica, Liga Paulista de
Higiene Mental, Associação de Psiquiatria e
Neurologia
EUA, Clifford Beers, Rockefeller, estabelecimentos
privados nos EUAS, diretrizes da psiquiatria
estadunidense, psicopatia, hereditariedade.
Hábitos
da
higiene
mental,
civilização,
psiconeuroses, medicina preventiva, higiene das
emoções,
insônias, repouso,
complexo de
inferioridade, Charcot.
Texto publicado no Boletim de Hygiene Mental (ano
III, n. 36, ago.): crimes, álcool, patologias, higiene
mental, imprensa, espiritismo, tarados, imbecis,
psicopatas, charlatanismo, Alemanha, Sociedade
Médico Jurídica Alemã, 1928.
Família, infância, Freud, exame pré-nupcial, eugenia,
Holanda, Congresso Internacional de Psiquiatria,
França, EUA, religião, casamento, educação sexual.
Conferência proferida na Faculdade de Direito, na
Semana de Higiene Mental: prevenção, higiene
mental, pós-guerra, raça, psicopatia, infância,
eugenia, criminalidade, Juquery.
Conferência realizada no salão do Club Comercial:
bandeirante, São Paulo, direito da mulher, diferença
entre os sexos, feminismo, Freud.
Estudo sobre a migração nordestina e a imigração
europeia, africana e asiática. Miscigenação de raças,
doenças mentais, questionário para imigração.

10-A

N Conferência proferida na
Santa Casa de
Misericórdia de São
Paulo
N
I Congresso Brasileiro
de Eugenia
S
Discurso pronunciado
pelo paraninfo Prof. A.
C. Pacheco e Silva,
catedrático de Clínica
Psiquiátrica

1959

8-A

11-A
12-A

13-A

N

14-A

N

15-A

N

1963

[ca.1929]
1939

Etiologia geral das
doenças mentais
Fastígio e ocaso da
psicanálise

[ca. 1934]

Higiene Mental

[entre 1934
e1954]

1947

Progressos da genética, prêmio Nobel de Medicina
[1962], estrutura da molécula, cromossomos, genes,
heredologistas, doenças mentais e hereditariedade.
Hipnotismo, história, teorias, aplicações, valor da
hipnose médica.

Raça, Sociedade Brasileira de Eugenia, paulista,
Hygidez mental.
Cerimônia da colação de grau da Faculdade de
Medicina da USP, em 10 de dezembro de 1938.
Médico-sacerdote, corpo, espírito, lógica médica,
valor da psicoterapia, esposas, médicas, medicina e
humanismo, especialização, ciências experimentais,
independência científica, medicina coletiva, o médico
e a raça.
Psicoses, causas, raça, imigração, hereditariedade,
religião, eugenia.
Psicanálise, influência aos médicos jovens, Freud,
Associação Psicanalítica Internacional, princípios da
psiquiatria, biologia.
LPHM, Arquivos Paulistas de Higiene Mental,
Boletim de Hygiene Mental, educação sexual, Franco

15

Os documentos estão em ordem alfabética; n indica seu número na tabela e P, se ele foi publicado –
Sim ou Não.
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16-A

N

Impressões da Áustria

1937

17-A

N

Impressões do
Congresso Internacional
de Psiquiatria Infantil e
Higiene Mental

[ca. 1937]

18-A

S

Instantâneo do momento
brasileiro

1947

19-A

N

O exame pré-nupcial

1936

20-A

S

Os pioneiros da Higiene
Mental

1947

21-A

N

Por que ser anti-semita?

1933

22-A

S

1940

23-A

S

Sobre um caso de
paraplegia pitiática
curada após uma injeção
de Cardiazol
Suicídios e entorpecentes

1947

da Rocha, Flaminio Favero, LBHG, Constituição de
1934.
Palestra proferida na rádio Tupí: relata viagem pela
Áustria, chega a Viena, visita a museus e teatros, à
Biblioteca Nacional e ao Museu de História Natural e
Etnografia. Orquestras. Estreitar laços, raça cheia de
atributos.
Impressões do Congresso [França] apresentadas ao
Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema:
sobre a Alemanha, a Suíça, a Itália, Áustria, a
Hungria, os EUA, a Espanha, a Tchecoslováquia, a
Inglaterra, Portugal e a Dinamarca. II Congresso
Internacional de Sanatórios e Casas de Saúde
Privados.
Conferência proferida no Clube Piratininga, em
comemoração
ao
primeiro
aniversário
da
Constituição Federal: paulistas, “heróis” de 1932,
brasilidade, crise brasileira, regime constitucional,
ditadura, sangue bandeirante.
Palestra proferida na rádio Difusora (jun. 1936):
exame pré-nupcial, aspectos jurídicos, alcoolismo,
Nova Constituição Brasileira (Artigo n. 145),
Congresso da Sociedade Francesa de Eugenia.
Publicado no Boletim de Hygiene Mental (n. 32,
abr.): “higiene da alma”, Barão de Feuchtersleben,
objetivos da higiene.
Raça, imigração, africanos, Brasil “terra de todos”,
judeus, israelitas, análise prévia da vida passada,
criminologia, individualização da pena, eugenia.
Texto publicado na Revista Médica Brasileira:
convulsoterapia, caso de pareplegia piliática, menina,
Cardiazol, exames.
Publicado no Boletim de Hygiene Mental: aumento
de suicídios, adaptação, medicamentos, narcóticos.
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Tabela B – Higiene mental infantil
N
1-B

P
S

Título
A inauguração da
primeira escola para
crianças anormaes

Ano
1929

2-B

S

A profilaxia das doenças
mentais e a higiene
mental das crianças

1959

3-B

S

A saúde mental da
criança e do adolescente

1960

4-B

S

Assistência aos menores
desvalidos

1929

5-B

N Congresso de Psiquiatria
Infantil e Higiene Mental

6-B

S

Conselho aos pais das
crianças nervosas

1935

7-B

N

Desenvolvimento da
assistência a menores
abandonados

[ca. 1927]

8-B

S

Escola de Pais

1953

9-B

N

Importância da Higiene
Mental na infância

1936

10-B

N

Infância anormal e
criminalidade

[ca. 1934]

[ca. 1937]

Descrição
Matéria do jornal O Estado de S.Paulo, com discurso
de ACPS: MMM, visita EUA, tratamento médico
pedagógico, menores anormais e abandonados,
criminalidade, profilaxia.
Entrevistas ao jornal A Gazeta: tensão emocional;
industrialização; profilaxia; higiene das crianças;
influências; hegemonia técnica; problemas do
espírito, método MMM.
Publicado em A Criança Portuguesa (ano XIX,
Lisboa): saúde mental, psico-higiene, crianças,
desvio de comportamento, anomalias de caráter,
Federação Mundial para a Saúde Mental, clínicas
psicológicas, Comitê de Peritos, OMS, delinquência
infantil (1948-1951), família moderna, métodos
educativos.
Palestra proferida no Rotery Club e publicada no
Boletim de Hygiene Mental: Rotery Club; assistência
a menores desvalidos; instituições particulares; obras
do governo do estado; 20 mil crianças a serem
assistidas; Juízo de Menores; três grandes grupos de
crianças: (1) anomalias físicas, Juquery, sexo
masculino, (2) meninos sem grandes desordens
físicas, com fatores hereditários, Institutos
Disciplinares, colônias agrícolas. Meninas,
reformatórios, (3) meninos e meninas, boa índole,
desvios da vida normal, motivo ordem social. Fatores
mórbidos, França, EUA, instituições particulares.
Palestra à Sociedade de Sociologia sobre o Congresso
em Paris, representaram a Faculdade de Medicina de
São Paulo, Escola Paulista de Medicina, Associação
Paulista de Medicina, Ministério da Educação e
Saúde Pública, visita à França, à Alemanha, à Itália, à
Suíça, à Áustria, à Hungria e à Exposição
Internacional de Paris.
Cartilha da LPHM adaptada por ACPS das
publicações do American Committee of Mental
Hygiene. Aconselhamento, constituição mental,
criança, formação de hábitos nervosos, dificuldades
congênitas, educação dos pais.
Carta ao Secretário da Justiça e Segurança Pública de
São Paulo: visita a estabelecimentos de menores,
péssimas condições, Instituto de Menores, nova obra
de assistência aos menores.
Texto de apresentação para o número especial Escola
de Pais e Educadores, da sociedade Pestalozzi: São
Paulo, Escola de Pais, problemas educativos,
crianças, psicológicos, psiquiátricos, Dr. João
Carvalhal Ribas, Paris, Madame Verine, Professor
Heuyer,
médico-social.
Crianças normais e anormais, pediatria, profilaxia,
educação, doenças hereditárias, desnutrição, ultra
vírus, Sante de Santis, medicina infantil, novas
gerações, família, psiquiatria.
Profilaxia das doenças mentais, criminalidade,
anomalias psíquicas na infância, estabelecimentos
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11-B

N

La debilité mentale
comme cause de la
délinquence infantile et
juvénile

[ca.1938]

12-B

N

O dia da raça

[ca.1934]

13-B

S

O ensino da Psiquiatria
Infantil na Faculdade de
Medicina da USP

1962-1963

14-B

S

O que se faz pelo mundo
em matéria de
psiquiatria

[entre
19481968]

15-B

N

Tratamento e assistência
aos menores anormais

[ca.1938]

destinados à MMM, causas patológicas, sociais,
função da psiquiatria.
Texto em francês, escrito em conjunto com Leonido
Ribeiro. Aparecem as conclusões: medicina,
sociologia, debilidade mental, criminalidade infantil,
conhecimento precoce das oligofrenias, constituição
perversa, pesquisa, São Paulo, menores delinquentes,
42% debilidade mental, Laboratório de Biologia
Infantil, Rio de Janeiro, álcool, categoria de
imbecilidade.
Damas paulistas, crianças, patologia infantil, Nova
Constituição, direitos das criança, bandeirantes, raça
paulista, eugenia.
Reforma curricular, departamento de Psicologia
Médica e Psiquiatria, psiquiatria infantil, tratar,
observar, assistir, educar, menores, distúrbios
neuropsíquicos, desajustamentos, delinquentes.
Entrevista de ACPS ao jornal A Gazeta: EUA,
Europa, bioquímica, psicologia, genética, psiquiatria
experimental,
pesquisa,
psiquiatria
infantil,
patologias da infância, escolas, museu, Egas Muniz.
Educação, forças instintivas, adaptação, progresso,
menores
anormais,
prevenção,
antissociais,
anormalidade, abandono, vagabundagem, anomalia
mental, escola, classificação, ambiente, psicopatia.
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Tabela C – Legislações e criminalidade
N
1-C

P
Título
N A assistência aos doentes
mentais em outros
Estados do Brasil

Ano

2-C

N

A criminalidade infantojuvenil no Brasil

1961

3-C

N

A perícia da
periculosidade criminal

1941

4-C

S

As curas miraculosas
perante a ciência

1947

5-C

S

1943

6-C

N

Contribuições da
psiquiatria para o
esclarecimento dos
problemas
criminológicos
Direito à Saúde no
Brasil

7-C

N

Higiene Mental e
Profilaxia Criminal

1953

8-C

N

Instituições de
Assistência Social aos
Psicopatas

[entre1938
e1958]

9-C

N

10-C

N

Leis Brasileiras sobre a
Assistência a Psicopatas
O Serviço de
Antropologia e
Biotipologia da
Assistência a Psicopatas
do Estado de São Paulo

[entre 1923
e 1943]
[ca. 1937]

11-C

N

Trabalho sobre o
homicídio e a
criminalidade

1957

[ca. 1934]

Descrição
Assistência a alienados, Juliano Moreira, estados:
AL, AM, PB, PE, BA, CE, GO, MA, MG, MT, PA,
PI, PR, RJ, RS. Lei de 1903 sobre assistência a
alienados Juquery, Charcot, Hospital Nacional.
Fatores para delinquência, mudança de cidade,
desagregação familiar, falta de educação, drogas,
mídia, criminalidade, tendências antissociais,
dificuldade de adaptação, código de menores,
Decreto n. 5.083, de 1 de dezembro de 1926.
Perícia, caráter preventivo, definição e conceito de
perícia criminal, índices de periculosidade, exame
psiquiátrico criminal, delinquentes latentes, novo
código,
Conferência realizada no Centro de Estudos
Criminológicos de São Paulo [28/12/1947]. Serviço
médico, santuário de Lourdes, psicoterapia religiosa,
Nina Rodrigues, raças, mestiçagem, curandeiros,
punição.
Capítulo publicado nos Estudos Penitenciários
[IMESP], revisão de literatura sobre as investigações
psiquiátricas e os problemas criminológicos.
Psicologia jurídica, depoimentos das crianças,
criminalidade infantil, higiene mental.
Legislação sobre a saúde, Brasil, Constituição de
1934, eugenia, infância, família, higiene social,
Alemanha, Constituição de Weimar, educação
eugênica.
Preleções do curso livre patrocinado pela reitoria da
USP em colaboração com a Secretaria de Segurança
Pública.
Retoma a publicação do Boletim de Higiene Mental
de 1929 para fizer da Assistência a Psicopatas do
Estado de São Paulo. Publicação do decreto 9271 de
1938, finalidades da Assistência Social aos
Psicopatas.
Lei de Esquirol, doente mental, XXVI Congresso dos
Médicos Alienistas e Neurolgistas (1922, França).
Texto escrito em coautoria com Coriolano Roberto
Alves.
Psiquiatria
criminal,
endocrinologia,
manicômios judiciários, antropologia, biotipologia,
genealogia, hereditariedade, método antropométrico
de Viola,
classificação Barbára-Berardinelli,
pesquisa, delinquentes, cor.
Crimes em São Paulo, prevenção da delinquênica,
aparelhamento policial, exame médico psicológico,
medicina moderna, Instituto de Antropologia
Criminal.
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A classificação dos textos apresenta-se como uma forma de organização dos
documentos do acervo do Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz da FMUSP,
para fins específicos deste trabalho, que propiciou a aproximação e familiarização com
seu conteúdo, considerando a escolha de proceder a uma análise qualitativa desse
material. Ou, em outros termos, de encontrar sentidos nas propostas elaboradas pela
psiquiatria paulista para a infância na década de 1930.
Percebe-se que os textos de Pacheco e Silva investigado, nesse estudo, têm, em
geral, o tema da higiene mental como pano de fundo. Como ramo da medicina, a
higiene mental propiciou debates sobre o hábito de vida da população; pressupostos
científicos e técnicos para intervenções terapêuticas; e legislações e projetos de lei que
incluíssem novas orientações. São esses os eixos principais desenvolvidos por Pacheco
e Silva nos documentos listados.
O material selecionado buscou retratar o pensamento de Pacheco e Silva na
década de 30, no entanto, também foram utilizados escritos posteriores a esse período
para que se ampliasse a compressão dos debates científicos e políticos da década
estudada. Contudo, no que se refere a discussão sobre os “menores anormais”, os textos
dos anos 30 foram privilegiados. Optou-se, também, por identificar pela fonte itálica os
escritos de Pacheco e Silva, diferenciando das outras fontes consultadas.
Considerou-se que esses documentos expõem o entrelaçamento de diversas
ideologias, concepções teóricas, religiosas, éticas, étnicas e de classes sociais que ora
são conflitantes, ora complementares. Contribuiu na tarefa de decifrar os diferentes
fatores inter-relacionados, os subsídios trazidos por Amarante (2007), quando destaca
quatro campos fundamentais para entendimento desses processos: teórico-conceitual,
técnico-assistencial, jurídico-político e sociocultural.
A dimensão teórico-conceitual corresponde aos saberes que fundamentaram a
psiquiatria paulista sobre a infância, ou seja, os pressupostos da higiene mental e da
eugenia que foram absorvidos, transformados e divulgados pelos médicos, na década de
1930. Interessa nessa dimensão investigar os conceitos que deram aos psiquiatras uma
nova forma de planejar e intervir na sociedade. Contextualizar esses fundamentos é
considerar que o pensamento de Antônio Carlos Pacheco e Silva é tributário também de
um processo que se desenvolvia dentro da própria medicina.
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A dimensão de análise técnico-assistencial se refere aos serviços de tratamento e
cuidado à infância. São os lugares destinados aos menores abandonados, os
delinquentes e os “anormais”, que estariam à serviço da padronização e da
“normatização” dos hábitos de vida propostos pela psiquiatria. Consideram-se aí todas
as instituições que foram construídas para lidar com a infância “problemática” e que
produziram novas formas de subjetivação.
A dimensão jurídico-político diz respeito a toda a legislação, seja do código
penal ou civil, sejam as leis e as normas sociais que refletem o modo como o Direito
tratou da infância e da população que apresentava comportamentos vistos na época
como “antissociais” ou de alguma forma nocivos à sociedade. Inclui ainda a legislação
que mudaram ou que permaneceu sob a forma de projetos de lei que pretendiam dar
conta das novas dificuldades encontradas pela psiquiatria no período.
Por fim, a dimensão sociocultural, que tange à constituição do imaginário social
sobre os “menores anormais”, ou o modo como a população incorporou todo o processo
tratado nas outras dimensões. Em outras palavras, como pais, professores e demais
profissionais ligados à infância passaram a compreender e a lidar com as crianças.
Evidentemente, isso não significa que as ideias propostas pela psiquiatria sobre a
“infância anormal” tenham sido simplesmente absorvidas e reproduzidas pelas famílias
e pelos educadores, de modo que é preciso analisar as apropriações e rejeições
ocorridas.

Sujeito e contexto social: o autor como porta-voz
Contribuiu também para fundamentar esta pesquisa o pressuposto de que os
artigos, os livros e as publicações de Pacheco e Silva traduzem suas percepções
individuais, mas igualmente as ideias e os ideais de certos grupos e instituições. É nesse
sentido que a noção de porta-voz concebida por autores da Psicologia Social corrobora
essa perspectiva, ao conceber que a produção de um autor representa, além do
pensamento de um sujeito, as ideias de um grupo.
Nessa perspectiva, concebe-se Pacheco e Silva como porta-voz de três
dimensões de análise que se complementam: a psicossocial, que apresenta o medico e
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sua relação com seus pares, a sociodinâmica, que compreende o grupo médico
investigado como uma estrutura, e a institucional, que enseja a análise de aspectos
macroestruturais como o político e o econômico (PICHON-RIVIÈRE, 1986).
O conceito de porta-voz é central no pensamento de Pichon-Rivière e de René
Kaes. Para ambos os autores, o porta-voz fala por si e pelo grupo – é o sujeito que
denuncia as fantasias, os sonhos e as ansiedades correntes. Segundo Pichon-Rivière
(1986), o porta-voz conjuga sua história pessoal com o processo que se desenrola no
contexto social.
Nessa articulação da história do sujeito com a do grupo, que Pichon-Rivière
(1986) chamou de vertical, tudo o que se refere ao âmbito pessoal do porta-voz é
horizontal e condiz com o processo grupal. De acordo com Scarcelli (1998), o sujeito
porta-voz pichoniano expressa um conflito vivido como seu que, ao mesmo tempo,
reflete o conflito vivido pelo grupo.
Na mesma direção, Kaes (2005) afirma que o sujeito porta-voz cumpre uma
função intermediária, pois é ele que revela os aspectos latentes do grupo, sejam doenças
ou fantasias inconscientes.
O porta-voz não realiza sua função fora de um grupo. Ele toma ou
recebe a incumbência de falar no nome de vários, no lugar de um Outro
ou de um conjunto de outros. Ele é seu delegado e dá-lhe
representação. A ideia de um mandato do grupo (ou de uma parte do
mesmo) define seu conteúdo e seu exercício, da fala que ele transporta.
Ele assume o suporte da fala: sua audiência e, então, em parte, sua
gestação. Ao fazê-lo, cumpre ser próprio fim e se constitui como elo,
servidor e beneficiário de um conjunto falante ao qual ele mesmo está
submetido (KAES, 2005, p. 45).

Assim, nos documentos investigados, buscaram-se dados para análises e
interpretações que concorressem para o desenvolvimento desta pesquisa. Para Scarcelli
(1998, p. 74), o ato de analisar “pode ser entendido como um ato de examinar as partes
de um todo, investigando sua natureza, suas proporções, suas funções, suas relações e
assim por diante. É um ato de decompor fatos que possam nos levar a novas sínteses”.
Já a interpretação dos dados seria a elaboração das fantasias implícitas do grupo, ou as
hipóteses criadas para dar sentido aos processos vividos por esse grupo.
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Nessa perspectiva, o sujeito participa todo o tempo de uma dialética
intersubjetiva com a sociedade, sendo imprescindível situá-lo em seu contexto de vida.
Para Pichon-Rivière (1986), o sujeito é produzido pelas relações, é o resultado da
interação entre indivíduos, grupos e classes. No caso de Pacheco e Silva, para os fins
desta dissertação, mostrou-se importante discutir o contexto de institucionalização da
infância e também os ideais da psiquiatria paulista acompanhados pelo autor.
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2. Infância, institucionalização e ideais da sociedade paulista

Parte-se do pressuposto de que se a infância se tornou alvo das políticas
nacionais na década de 1930, isso está relacionado a um conjunto de condições
econômicas, sociais e políticas inscritas num processo histórico que modificou os
significados e sentidos que antes lhe eram dados. O pensamento de Antônio Carlos
Pacheco e Silva sobre a infância “anormal”, portanto, deve ser considerado nesse
contexto.
Para efeitos de nosso estudo nessa perspectiva, considera-se relevante lançar o
olhar sobre a institucionalização de políticas para a infância no Brasil, almejando
compreender, entre outros aspectos, o lugar institucionalmente destinado à infância na
sociedade brasileira. Percebe-se que, de maneira geral, até o século XX, a criança não
aparecia no centro dos interesses sociais e políticos da elite governante; perspectiva que
só se altera depois da República, com as preocupações nacionalistas de se constituir
uma população higienizada, com “boa” estrutura física e psíquica para a “elevação” da
“raça brasileira” e do contingente de trabalhadores.

2.1 Notas sobre a infância
De acordo com entendimento proposto por Ariès (1978), o termo “infância”
ganha sentido quando a vida das crianças passam a ter certa especificidade em relação à
vida dos adultos. Em História social da criança e da família, o autor acompanha a
mudança da compreensão sobre a infância na Europa desde a sociedade medieval até a
sociedade industrial.
Assim, a partir da constatação de sua historicidade, é fundamental desnaturalizar
as atuais preocupações com os problemas infantis. Se novas especialidades como a
Pediatria, a Psicologia e a Psicanálise dominam hoje os conhecimentos sobre as crianças
e suas dificuldades, certamente esse fenômeno é algo recente. De acordo com Ariès
(1978), foi a partir do século XVI, na Europa, com o interesse de eclesiásticos e juristas
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em inserir ensinamentos morais na sociedade, que a infância passou a ser entendida
como período essencial para a formação.
Essa nova preocupação com a educação pouco a pouco iria instalar-se
no seio da sociedade, e transformá-la de fio a pavio. A família deixou
de ser apenas uma instituição do direito privado para a transmissão
dos bens e do nome, e assumiu uma função moral e espiritual,
passando a formar os corpos e as almas [...] O cuidado dispensado às
crianças passou a inspirar sentimentos novos, uma afetividade nova,
que a iconografia do século XVII exprimiu com insistência e gosto: o
sentimento moderno da família (ARIÈS, 1978, p. 277).

A moral instalada na sociedade moderna, sobretudo a partir do século XVIII, de
intensa preocupação com as crianças, decorre, segundo Ariès (1978), do papel
fundamental que a educação passou a ocupar. Nesse sentido, a ideia de que a infância é
fruto de uma construção social é de extrema importância, pois permite distinguir a
noção de criança como sujeito naturalizado da noção de infância como acúmulo
histórico de significações culturais.

2.1.1. Institucionalização da infância no Brasil
Então, se a infância aparece hoje como alvo de políticas educacionais, de saúde e
de lazer, essa preocupação é circunstancial e certamente não integrava o cenário político
brasileiro antes do século XIX. De acordo com Costa (2004, p. 155), “Nem sempre o
neném foi majestade na família [...] a imagem da criança frágil, portadora de uma vida
delicada merecedora do desvelo absoluto dos pais, é uma imagem recente”. E o autor
afirma ainda que, até o século XIX, as crianças da Colônia eram ignoradas e
subestimadas pela família.
Priore (2010), em estudo organizado sobre a história das crianças no Brasil,
revela que a documentação do período de colonização da América portuguesa indica
que as crianças eram designadas com palavras que remetiam à ideia de insignificância –
“meúdos”, “ingênuos”, “infantes” –, ou seja, eram sujeitos sem maior importância para
a vida social da época.
Segundo Jacó-Vilela (2006), no período colonial, eram os jesuítas os
responsáveis pelas crianças, ocupando-se de todas as funções exercidas hoje por
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professores, médicos, farmacêuticos e enfermeiros. Os “médicos da alma”, como eram
chamados, aspiravam à catequização dos escravos e principalmente das crianças
indígenas, que poderiam disseminar mais facilmente os ensinamentos evangélicos. E
Chambouleyron (2010) afirma que, pela mesma razão, o ensino das crianças foi uma
das primeiras preocupações da Companhia de Jesus e de outras ordens na América.
Outra razão importante para a catequização das crianças indígenas foi o próprio
fato de a Europa estar “descobrindo” a infância a partir do século XVI: “resultado da
transformação nas relações entre indivíduo e grupo, o que ensejava o nascimento de
novas formas de afetividade e a própria „afirmação do sentimento de infância‟, na qual
Igreja e Estado tiveram um papel fundamental” (CHAMBOULEYRON, 2010, p. 58).
Apesar dessa preocupação dos jesuítas, o papel da criança na família ainda era
secundário no Brasil colonial. Até que atingisse a maturidade, era considerada não mais
do que um “estado larvar do adulto” (JACÓB-VILELA, 2006). O sistema familiar
instituído na colônia preocupava-se em satisfazer às exigências e necessidades dos
adultos; as crianças eram tidas apenas como apêndice desse sistema. 16
No entanto, essa situação foi paulatinamente transformada pelos médicos e
educadores, que buscaram, ao longo do século XVIII, garantir a sobrevivência dos
pequenos e, sobretudo, prepará-los para assumir responsabilidades. Vale ressaltar que os
modelos de educação e cuidado às crianças eram bastante distintos entre os diferentes
núcleos sociais; apesar da influência cristã, comum a todos, as tradições culturais e os
hábitos de vida respondiam ao contexto econômico de cada segmento (PRIORE, 2010).
Para Yokomisso (2007), a primeira iniciativa de institucionalização da infância
aconteceu no século XIX, quando foi criada a Roda dos Expostos, para administrar o
atendimento às crianças abandonadas, que até então sobreviviam pela prostituição, pelo
crime ou pela mendicância. Também as câmaras municipais cuidavam da acolhida dos
abandonados pagando a algumas famílias certa quantia para criarem os desabrigados, o

16

De acordo com Ramos (2010), no período colonial, havia também uma pequena porcentagem de
crianças pobres portuguesas, de idades variadas (ao que tudo indica, até 12 anos), chamadas grumetes e
pajens, que vinham ao Brasil nas embarcações. As mais sacrificadas, segundo o autor, eram os grumetes,
que tinham um cotidiano bastante difícil nas naus e muitas vezes eram molestados sexualmente pelos
marinheiros. Os pajens, que provavelmente na mesma faixa etária dos grumetes, acompanhavam a
nobreza nas embarcações e eram incumbidas de tarefas bem menos árduas.
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que gerava um perverso interesse em auferir renda. Pode-se dizer que, como política
institucional, a infância só ganhou espaço no Brasil a partir da Roda dos Expostos:
O sistema da Roda dos Expostos, por sua vez, configurou-se como o
primeiro modelo de institucionalização à infância desprotegida do
país. Levantada em Salvador a primeira casa com o referido aparato,
logo sua estrutura funcional fora copiada: em 1783, pela cidade do Rio
de Janeiro; e por Recife, em 1789. Todas as casa dos expostos, no
entanto, ao invés de possibilitar mais digna condição de vida às
crianças, reproduziam dentro de suas paredes o mesmo descaso
observado no cotidiano das ruas (YOKOMISSO, 2007, p. 21).

Embora sob o princípio de proteger as crianças, a Roda dos Expostos
rapidamente se tornou foco autóctone de mortalidade infantil (COSTA, 2004). Outra
consequência de sua criação terá sido a desresponsabilização dos pais, posto que muitas
das crianças deixadas na roda eram filhos ilegítimos de brancos com escravos.
Depois da extinção da Roda dos Expostos, em meados do século XIX, houve
grande investimento médico na infância, sobretudo a partir das legislações criadas com
a República. A extinção do tráfego negreiro pela Lei Eusébio Matoso (1850) havia sido
um ponto importante para a assistência infantil. Preocupada com a diminuição da oferta
de mão de obra e também com as diversas epidemias que atacavam a população, parte
da classe dominante fez de crianças abandonadas uma solução para o problema
(YOKOMISSO, 2007).
A tentativa de resolução surgiu com a criação dos Asilos de Educandos,
inseridos nas normas e diretrizes do Programa Nacional de Políticas Públicas, que
visava propiciar estudo e profissionalização a menores abandonados, constituindo novos
sujeitos úteis ao sistema econômico. Além disso, em 1870, a Lei do Ventre Livre
favoreceu a formulação de políticas de combate à mortalidade infantil e à
conscientização sobre a necessidade da higiene para impedir a escassez de mão de obra
(YOKOMISSO, 2007).
Note-se que nada disso implicou a melhora da vida das crianças pobres no
período, mas mostra uma postura diferente do Estado diante da necessidade de zelar
pela ordem social (PASSETTI, 2010). Um dos motivos centrais para essa mudança de
postura foi a influência de imigrantes nos grandes centros, que exigiam do governo
melhores condições sociais, o que incluía políticas para a infância.
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Num país de tradição escravocrata, as críticas à situação de vida das
crianças (sem escola, com trabalho não regulamentado e regulamentos
desrespeitados, habitando em condições desumanas) abriram frentes
para reivindicações políticas de direitos e contestações às
desigualdades [por parte dos trabalhadores] (PASSETTI, 2010, p.
354).

Com a Primeira República, então, a criança se torna objeto de políticas públicas
(ARANTES, 1999). As primeiras políticas sociais criadas para a infância datam de
1923, com o Decreto n. 16.272, que regulamentava a proteção aos menores
abandonados e aos delinquentes, consequência da pobreza enfrentada pelas cidades. Em
1927, o trabalho infantil foi regulamentado pelo Código de Menores e, com a
Constituição de 1934, proibiu-se o trabalho de menores de 14 anos. As políticas de
Estado desse período davam prioridade à internação como medida de atenção a crianças
e jovens provenientes de classes sociais mais baixas. Nomeados menores “anormais”,
menores abandonados ou delinquentes, a política de internação filantrópica privada e
governamental visava sua correção e integração “normalizada” (PASSETTI, 2010, p.
354).
Os estudos baseados na eugenia auxiliaram a elaboração dessas políticas na
Primeira República; sobretudo médicos, juristas e educadores estavam concentrados na
preocupação de construir uma identidade nacional brasileira. Almejavam “domesticar”
as individualidades e prevenir patologias; para tanto, o Estado deveria criar formas de
controle e políticas cada vez mais centralizadoras (OLIVEIRA, 1999; PASSETTI,
2010).

2.1.2. O médico e a criança
Nessa perspectiva, o século XX passa a ter inúmeras peculiaridades em relação
aos cuidados e a atenção à infância, à higiene e à eugenização da população pela
tentativa de normatização de hábitos. Concomitantemente ao desenvolvimento e
fortalecimento da medicina, a elite brasileira claramente investira no controle da
conduta e dos costumes dos indivíduos (COSTA, 2004; MOTA, 2005).
A medicina criou um campo de ação com o objetivo de formular
novas balizas na conceituação da sociedade vigente, enquadrando e
controlando o homem e seu corpo a partir de critérios que lhes
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designariam um estado normal ou patológico de “estar no mundo”. O
médico era, em grande medida, o protagonista de todo esse rigor
científico implantado, controlando cada vez mais as normas adotadas
(MOTA, 2005, p. 19).

Historicamente, a medicina higienista se dedicou ao corpo da população porque
estava interessada em controlar as doenças que se alastravam pelas cidades. O foco era a
família, ou, melhor dizendo, a conduta das famílias abastadas. A higiene concorreu para
transformar a família nessa instituição conjugal que se conhece hoje convertendo “os
predicados físicos, psíquicos e sexuais de seus indivíduos em insígnias de classe social.
A família nuclear e conjugal, higienicamente tratada e regulada, tornou-se, no mesmo
movimento, sinônimo histórico de família burguesa” (COSTA, 2004, p. 13).
O debate sobre a normatização do corpo social é bem retratado em Normais e
anormais, de Canguilhem (1995), em que o autor demonstra como há a referência de
um processo geral de normalização social, política e técnica que se desenvolve desde o
século XVIII e que repercute na educação, na medicina e também no domínio da
produção industrial. A norma é o elemento no qual o poder se acha fundado e
legitimado e traz em si um princípio de qualificação e um princípio de correção.
Na mesma perspectiva, em Os anormais, Foucault (2002) identifica e analisa as
tecnologias de poder de que se valem o saber judiciário e o saber médico.
Diferentemente de outras análises que discutem a repressão, o autor acredita que o
poder não é mais um mecanismo negativo que se situa num nível superestrutural e cuja
função é inibir, proibir e isolar, mas que o sistema de disciplina-normalização é que
seria um poder produtivo que cria e fabrica novas patologias.
Dentre as figuras de “anormalidade” estudadas por Foucault (2002, p. 74), uma
delas é a criança que emerge no século XIX. Ela nasce no seio da família, num espaço
muito estreito: “o quarto, a cama, o corpo; são os pais, os tomadores de conta imediatos,
os irmãos e irmãs; é o médico – toda uma espécie de microcélula em torno do indivíduo
e do seu corpo”. O elemento perturbador não é mais o indivíduo na rua, nos espaços
públicos ou na casa ao lado; o que deve ser corrigido agora é a criança “masturbadora”,
trancada no foro mais íntimo, que é a casa.
Nesse sentido, Costa (1976) afirma que a vida íntima da população foi
conduzida pelos determinismos impostos pela elite pela via do corpo, do sexo e dos
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sentimentos “familiares”, usados como instrumentos de dominação social, e pela ética,
que deveria administrar o interior das casas, as brigas e o antagonismo entre as classes
sociais. Os higienistas almejavam modificar a estrutura socioeconômica da família, o
papel da mulher na casa e a atitude do casal diante da vida do filho.
Para Ferreira, o motor do movimento de higiene mental era:
[...] corrigir os “maus hábitos” típicos da cultura das famílias,
sobretudo das famílias de vasto setor das classes populares urbanas e
as práticas pré-científicas vigentes nas instituições escolares, asilares e
correcionais (FERREIRA, 2009, p. 10).

Do completo abandono no período colonial à centralidade nas políticas na
Primeira República, as crianças se tornavam importantes para a constituição do país.
Interessados na profilaxia das doenças, os médicos higienistas extrapolaram os muros
dos hospitais para auxiliar a criação de novas práticas de educação e higiene mental.
Projetos de intervenção eram implementados em todas as grandes cidades, adentrando
famílias, trabalhos, escolas (REIS, 2000).
O novo foco de ação dos higienistas incluía a “reforma” completa da família,
então considerada o meio mais nocivo. O pai deveria se ocupar do zelo material, a mãe
tinha agora papel autônomo e responsabilidade pela iniciação educacional, e os filhos
“deveriam ser criados para amar e servir a humanidade, e não para amar e servir à
família” (COSTA, 2004, p. 170).
Os médicos, pedagogos e juristas higienistas orientavam suas ações pela ideia de
que a ausência de políticas públicas que pudessem corrigir os “maus hábitos” das
famílias populares “condenavam a infância e a juventude brasileira à doença, à
indigência e a delinquência” (FERREIRA, 2009, p. 10).

2.1.3. A criança paulista na Primeira República
Numa cidade de vertiginoso crescimento populacional, o projeto de
modernização impunha novos padrões de sociabilidade. Sobretudo em função do
acelerado processo de industrialização na capital e da grande expansão das lavouras
cafeeiras no interior, as crianças eram rapidamente absorvidas pelo trabalho – e
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deveriam estar disciplinadas para acompanhar a inclemente jornada de trabalho.
Segundo Moura (2010), a desmedida exploração da infância fortaleceu o movimento
operário, cujas lideranças identificavam claramente as precárias condições de trabalho a
que eram submetidas as crianças em particular.
A implantação da indústria e sua consequente expansão nortearam o
destino de parcela significativa de crianças e também de adolescentes
das camadas economicamente oprimidas em São Paulo, como haviam
norteado em outras partes do mundo (MOURA, 2010, p. 260).

Apoiados na imagem de um povo superior que vinha sendo divulgada desde o
século XIX, os paulistas promoveram ações profiláticas para desenvolver ainda mais a
“raça”, colocando as crianças no centro de seus projetos para se configurar como
exemplo a ser seguido por toda a nação (MOTA; SCHRAIBER, 2009). Desde a
Primeira República, criaram-se em São Paulo laboratórios experimentais de testes
psicológicos anexos às escolas, para a avaliação das condições intelectuais de cada
aluno, mostrando tratar-se de um estado progressista e avançado por seus serviços
higienistas (PINTO, 2001).
Assim, içadas de uma condição periférica no Império à de protagonistas na
República, o diagnóstico médico estava atento para detectar qualquer “anormalidade”
no corpo imaturo das crianças. A partir da década de 1930, com a ascensão de Getúlio
Vargas ao poder, a infância se converteu em foco das políticas oficiais do governo,
pelos decretos de lei que visavam dar proteção às crianças e às mães (MOTA;
SCHRAIBER, 2009).
Contudo, o estado de São Paulo, que até a década de 1920 apresentara leis e
serviços no campo da saúde independentes dos projetos federais, entra em colapso em
1930, quando Vargas toma o poder, porque perde o status de estado independente,
passando a se subordinar aos projetos nacionais (MOTA; SCHRAIBER, 2009).
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2.2. As forças vivas de Piratininga: a vitalidade da “raça paulista”
Porque não é com queijo, nem carne seca que os graves
problemas que defrontam o Brasil serão resolvidos. É
com café, audácia, visão, iniciativa e as mais outras
qualidades Yankees que caracterizam o paulista.
Monteiro Lobato, 1929

É no início da década de 1930 que Antônio Carlos Pacheco e Silva, como
representante legítimo dos paulistas, encabeça a oposição ao governo getulista. Como
lidar com as novas diretrizes para saúde e também com a constituição de uma nova raça
brasileira, em que se elege a figura do mulato como o novo símbolo da nação, deixando
de lado a raça branca superior dos paulistas?
Sabe-se que a capital paulista enfrentava grandes conflitos entre as décadas de
1920/30, devido ao desenfreado aumento populacional, consequência da expansão
econômica promovida pelo café e da modernização – e industrialização – da cidade. No
tumulto da súbita eclosão de um grande centro urbano, São Paulo, que desde o início da
Primeira República investira em instituições científicas e de construção civil, pretendia
agora exercer um controle populacional (SEVCENKO, 2000; SANTOS, 2009; MOTA,
2005).

2.2.1. Marchar à paulista17
Das vilas à constituição dos centros urbanos, as cidades brasileiras tornaram-se
importantes para o país a partir das inúmeras variáveis políticas, sociais, geográficas e
culturais. As capitais se formavam a passos e ritmos diferenciados, confluindo com o
borbulho específico de cada região. Em solo paulista, a antiga capitania de São Vicente
se desenvolveu independentemente da administração central da colônia e não
representava nenhum interesse para a Corte até meados do século XIX. Segundo Simon
Schwartzman (1979), a inexpressividade da província de São Paulo era fruto de sua
localização geográfica, distante da costa.

17

Expressão de Sérgio Buarque de Holanda em “Movimentos da população de São Paulo no século
XVIII”, artigo publicado na Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 1, p. 55-111, 1996.
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De acordo com Sevcenko (2000), foram os padres jesuítas que usufruíram dessa
localização, que lhes permitiu criar um ponto estratégico para arregimentar e catequizar
os indígenas no interior do território. A consequência foi a fundação da cidade em 1554,
quando a colônia era ainda recém-descoberta. Assim, diferentemente dos demais, o
povoado paulista foi estabelecido no interior, e não no litoral. Mas, essa localização
tinha privilégios:
Situada no alto da Serra do Mar, ela se encontra num divisor de águas,
voltado, de um lado, para os portos marítimos de Santos e São Vicente
e, de outro, para o rio que avança em direção aos sertões interiores, o
Tietê, que tanto se conecta com a rede hidrográfica em direção ao sul
e à bacia do Rio da Prata quanto facilita o acesso em direção ao centro
do país até ao Rio São Francisco, e para o oeste e norte, rumo à bacia
hidrográfica do Amazonas. Assentados em São Paulo, os jesuítas
podiam acalentar seu sonho de compor um gigantesco império
católico-tupi-guarani, que se estenderia do Prata até a imensidão da
Floresta Amazônica (SEVCENKO, 2000, p. 75).

Originalmente, o aldeamento de São Paulo era o refúgio dos jesuítas para o
processo de cristianização dos indígenas. Posto estratégico por sua vista e localização, a
área entre as colinas e entre os rios garantia sua defesa contra os indígenas indóceis.
Segundo Sevcenko (2000), até o século XIX, esse pequeno vilarejo, que sofria com as
cheias dos rios e as doenças tropicais, era paupérrimo. Os homens jovens saíam da
aldeia e adentravam os sertões em busca de índios para escravizar nas fazendas do
litoral, de modo que o vilarejo era habitado, em geral, por mulheres e crianças mestiças
de índios e brancos e, em menor escala, mulatas.
Os homens que abandonavam o núcleo de povoamento procuravam garantir o
domínio da população e da terra indígena, adotando para isso técnicas e estratégias dos
próprios nativos para viabilizar suas expedições pelo interior. Os índios lhes davam
informações detalhadas sobre a topografia e geografia e ensinavam técnicas de
representação e orientação nos caminhos fluviais e terrestres (KOK, 2009).
Para Mota (2005) e Abud (1985), os ancestrais bandeirantes povoaram o
imaginário da população, marcando a história de São Paulo pela saga do movimento
que, com ações brutais e predatórias, caçavam índios para a colonização. A reputação de
um povo pioneiro e desbravador, que ampliou o território da nação em busca de ouro,
foi explorada pelos dirigentes paulistas da Primeira República para conquistar espaço na
política nacional.
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As

elites

paulistas

creditavam

ao

“sangue

nobre

bandeirante” 18

a

responsabilidade pelo progresso e pelo desenvolvimento nacional (MOTA, 2005). Os
paulistas se fortalecem como um povo “honrado”, em torno da identificação com a
figura dos bandeirantes, que, ao mesmo tempo, eram reconhecidos como tal também
pelos “de fora”.
Com o advento da República, São Paulo ganhou prestígio. A capital paulista
adquiriu importância ao produzir em toda a extensão de suas terras férteis o grão mais
republicano do mundo: o café. 19 Em meados do século XIX, as fazendas cafeeiras se
multiplicaram, aumentaram a exportação e atraíram a atenção dos ingleses para o
negócio. Gradativamente, a capital perdia suas características rurais para ganhar ares de
urbanidade, refletidos na implantação de um novo sistema de energia e de transportes,
no crescimento da imprensa e no intenso debate sobre a modernidade almejada pelas
elites (MACHADO, 2009; SEVCENKO, 2000; FERLA, 2009).
O providencial advento da lavoura cafeeira e o controle ferroviário
inglês, a partir do porto de Santos, acabaram dando ensejo ao conjunto
de eventos que fez com que São Paulo, em poucas décadas, transitasse
de uma aldeia esquálida e inexpressiva para a condição da metrópole
moderna de maior índice de crescimento urbano no mundo ao longo
do século 20 (SEVCENKO, 2000, p. 56).

Segundo Sevcenko (2000), logo no início do regime republicano, São Paulo, que
já se tornara a capital econômica do país, elegeu como prefeito o ex-consultor pessoal
do Imperador e grande proprietário de fazendas de café: o Conselheiro Antônio Prado
(1989-1910). Homem influente na vida econômica e cultural do país, foi o responsável
pela implantação de um projeto de “europeização” urbana na cidade de São Paulo. 20
Esse anseio sôfrego pela incorporação de símbolos monumentais, de
origem ou inspiração europeia, sob uma atmosfera densamente
cosmopolita, culminaria na devoção e consequente multiplicação dos
signos máximos da modernidade, os edifícios, os veículos automotores,
os aviões, o cinema, as danças frenéticas, os esportes e todas as formas
mais agressivas de publicidade, dos cartazes e outdoors às vitrines
panorâmicas e aos gigantes luminosos de néon (SEVCENKO, 2000, p.
62).
18

Expressão de Euclides da Cunha em Os sertões (apud Mota, 2005).
Segundo Sevcenko (2000), a cultura do café foi popularizada pelo exército napoleônico e tida na
Europa como a bebida republicana por excelência. Os cidadãos com ideais liberais se reuniam nas recémabertas cafeterias, simbolizando a instauração da república.
20
Uma das marcas desse processo foi a expulsão das comunidades negras que se concentravam em
antigos quilombos no centro da cidade, dando lugar ao projeto do Vale do Anhangabaú (SEVCENKO,
2000).
19
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Esse processo político de modernização era vivido em meio a muitas
contradições e ambiguidades. A esse respeito, Fausto (2008) conclui que era a mesma
problemática enfrentada por todo o Brasil: as mudanças perpassavam as estruturas
socioeconômicas e incluíam a participação política da população urbana, situação
bastante nova no cenário. Segundo o historiador, o que acontecia em São Paulo e pelo
país no início do século XX era a presença da classe média urbana na cena política
defendendo as bandeiras do liberalismo. “Ou seja, a defesa de um governo capaz de
levar à pratica as normas de Constituição e das lei do país, transformando a República
Oligárquica em República Liberal” (FAUSTO, 2008, p. 305).
Mota (2005), em Tropeços da medicina bandeirante, desenvolve uma
interessante discussão sobre as singularidades do processo de constituição da república
no estado de São Paulo. Segundo o autor, o “progresso” vivido na capital apresentava
diferente nuances entre os paulistas e paulistanos. Havia uma sensível dicotomia na
relação entre interior e capital. Para esse autor, o conflito de interesses instaurava-se a
partir da acusação endereçada aos urbanos de enriquecerem à custa do trabalho do
campo. A elite rural se ressentia de que as classes urbanas fossem parasitárias, já que
era no campo que estava a maior produção econômica do estado. Logo, a relação entre
as instâncias municipais e estaduais era marcada por constantes pressões de lutas pelo
poder. Os ricos fazendeiros que moravam nos maiores centros urbanos disputavam com
os coronéis do interior o foco das intervenções políticas e dos investimentos
orçamentários. No entanto, segundo o autor:
Na prática, o poder estadual centralista dominava todas as esferas que
compunham e organizavam os municípios, usando as medidas legais
necessárias para conter poderes locais que não estivessem de acordo
com as políticas implementadas e a administração de seus expoentes
(MOTA, 2005, p. 57).

Para Silva (2004), havia uma tentativa de gestão conjunta entre os poderes
estadual e municipal para que se ampliassem as ações interventivas, principalmente na
esfera educacional e da saúde. No âmbito da saúde, ainda segundo a mesma autora,
houve diversas mudanças: a institucionalização da saúde pública, com a criação de
periódicos médicos, o fortalecimento das pesquisas, o aumento no atendimento
hospitalar e a implantação do ensino médico.
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Dentre os fatores importantes para essas mudanças, a autora destaca a crescente
urbanização e a entrada de imigrantes, que disponibilizou mão de obra livre para o
trabalho nas lavouras. Essas transformações promoveram a intervenção sanitária contra
epidemias e doenças que atacavam as cidades portuárias e a capital. Ao mesmo tempo,
estimularam novos sistemas de valores como o industrialismo e o cientificismo,
influenciando o ensino educacional.

2.2.2. Projeto de modernização e novos padrões de sociabilidade
Na história da expansão econômica do estado de São Paulo, são evidentes as
grandes mudanças trazidas pelo café ao cenário social. A capital se transformou em pólo
do modernismo brasileiro, ganhando ares de progresso e urbanização. Ao mesmo
tempo, enfrentava diversas crises, consequências dos conflitos decorrentes do
crescimento populacional, marca da repentina urbanização, que se intensificaram
conforme evoluía a século XX (SEVCENKO, 2000; SANTOS, 2009; MOTA, 2005).
As tensões advinham do conflituoso convívio sociocultural no espaço urbano,
sobretudo na capital. De acordo com Kogurama (1999, s/p) “essas tensões podiam ser
notadas em certos pontos de sua paisagem onde os imigrantes estrangeiros e os
nacionais se encontravam em busca da subsistência diária”. Segundo o autor, as cidades
viviam graves problemas nesse período – más condições de habitação e higiene e
escasso atendimento dos serviços públicos.
Assim, para os moradores da cidade ou do campo, adoecer era uma perspectiva
assustadora. Para os que residiam na capital, mais especificamente nas periferias, a
situação era ainda mais precária:
Centenas, às vezes, milhares de pessoas eram vitimadas, todos os
anos, pela febre amarela, tuberculose, varíola etc., num compasso que
nem o desenvolvimento das técnicas profiláticas e curativas, nem a
montagem de serviços de saúde acompanhavam (SILVA, 2001, s/p).

De acordo com Silva (2001), a paisagem da cidade incluía as novas construções
arquitetônicas, o vaivém dos novos moradores e, sobretudo, as falhas de uma
urbanização rápida e pouco planejada. Mas, mesmo com a intensificação das atividades
terciárias e o surgimento de indústrias, os bens produzidos pelo café não foram
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investidos para impedir a estratificação social. Para a elite e para os representantes do
Estado, a cena urbana beirava o caos que ocupava o imaginário social sobre as cidades
industrializadas.
O temor a doenças, epidemias e multidões crescia proporcionalmente ao medo
de que todos esses males pudessem transbordar das fronteiras e atravessar a parede que
separava os pobres dos ricos. Para evitar essa ruptura, os representantes da ordem
lançaram mão de projetos urbanísticos segregadores como a normatização do uso da
cidade. A solução encontrada estava no gerenciamento das tensões sociais
(KOGURAMA, 1999; SILVA, 2001; SILVA, 2007).
São Paulo, até o fim da Primeira República, concentrou-se entre as
décadas de 1880 e 1910, período também de enriquecimento,
crescimento e urbanização intensos da capital. Nesse período de quase
quarenta anos, São Paulo montou seu aparelho científico para atender
aos imperativos comerciais, às pressões dos problemas urbanos e de
saúde pública e também para manifestar sua ascensão econômica e
política conquistada paulatinamente no mesmo processo que a levou à
condição de capital do estado maior produtor mundial de café
(SILVA, 2001, s/p).

A historiadora Maria Regina Barros da Silva (2004) mostra como essa nova
organização da sociedade, gerida pelos primeiros governos republicanos do estado de
São Paulo, pautava-se em medidas de intervenção em dois campos: a educação e a
saúde. Os ideais de civilidade eram sustentados pelo liberalismo, o que significava, nas
palavras da autora, “adequar a sociedade aos ditames do progresso e do livre comércio”
(SILVA, M., 2004, p. 309).
Assim, o arsenal institucional foi montado com base na educação e na saúde. A
intenção do estado de São Paulo era garantir um aparato educacional e sanitário que
concorresse também para o desenvolvimento da agricultura (MOTA, 2005; SILVIA,
M., 2004).
Como consequência desse processo, ocorrem tentativas de ampliação
da escolarização, principalmente para o ensino elementar, e propostas
de criação de ensino técnico e superior. No setor da saúde, por seu
lado, foram estabelecidas metas de combate às principais doenças
epidêmicas que acometiam o estado e implantados os serviços de
saneamento básico (SILVA, M., 2004, p. 309).
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De acordo com Fausto (2008), outro grave problema a ser contido pelo governo
paulista eram os grandes ciclos de greve que se deflagravam até a década de 1920,
devido ao agravamento da carestia (consequência da Primeira Guerra) e a influências
dos movimentos revolucionários estrangeiros. Assim, o movimento operário que crescia
com a vinda dos estrangeiros se tornou foco de preocupação para a elite dirigente.
Para esse historiador, quando as greves se abrandaram, a repressão do Estado
abateu os principais dirigentes operários, e muito lideres do movimento grevista, que
eram estrangeiros, foram expulsos do país. Exemplo da coerção mais intensa do Estado
aconteceu em 1921, quando o congresso aprovou duas leis que regulamentava a
expulsão de estrangeiros cuja conduta fosse nociva à ordem púbica e também a
criminalização do anarquismo (FAUSTO, 2008).
Nesse contexto em que o Estado crescia brutalmente, o projeto de modernização
impunha novos padrões de sociabilidade. Segundo Mota (2005), os médicos higienistas
foram designados para transformar a paisagem urbana por meio de disciplina e
adestramento; esperava-se substituir a imagem do paulistano doente por um “Jeca Tatu
higienicamente restaurado”.
O famoso personagem de Monteiro Lobato representava, em sua primeira
versão, a forma como os patrões fazendeiros do interior paulista viam o trabalhador
rural. O Jeca Tatu era descrito como o caboclo preguiçoso, vagabundo e “inadaptável à
civilização”. No entanto, a repercussão dessa imagem na elite – que se posicionou
contrariamente a esse retrato nada romântico do camponês – foi tamanha, que Lobato
reescrevera o Jeca. Como resultado dessa recomposição, o personagem era apático e
indolente porque sofria de doenças parasitárias, mas poderia ser salvo e se tornar um
rico trabalhador pelas mãos da ciência médica (PACHECO, 2010).
Nesse momento, as campanhas de saúde pública tiveram lugar privilegiado na
comunicação com a população. Em São Paulo, envolveram-se no projeto diversos
profissionais – jornalistas, juristas, médicos, literatos, cartunistas etc. –, todos
articulados para produzir e disseminar “mensagens por meio de múltiplos canais de
comunicação, na composição de campanhas de saúde pública com o intuito de
consolidar um sistema ético e estético por meio da educação sanitária” (GONÇALVES,
2010, p. 536).
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Assim, por meio da inspeção e da vigilância sanitária, os médicos adentraram o
cotidiano das pessoas que procuravam prevenir ou tratar doenças, ao mesmo tempo em
que impunham novos parâmetros de conduta e disciplina. Os discursos higiênicos
visavam a normatização de atitudes físicas, sociais e sexuais da sociedade (MACHADO
et al., 1978).
De acordo com Mota (2005, p. 79), no interior do estado, travava-se uma
verdadeira luta para extinguir a imagem do paulista doente e substituí-la pela do Jeca
Tatu higienicamente restaurado, e, na capital, pela “disciplina e adestração, com a
criação de um agente capaz de implantar, por seus alegados dotes especiais, as
inumeráveis potencialidades que se constituíram em todo país – esse era o ideal
apregoado pelos apóstolos do discurso higienizador.
É nesse cenário que Antônio Carlos Pacheco e Silva emerge como figura de
relevo na medicina, com a proposta de um projeto de intervenção social que visava
“cuidar dos problemas sociais, procurando atenuar os sofrimentos consequentes da
miséria, reconduzir o indivíduo e a família às condições normais de existência, prevenir
os flagelos sociais, [...] e elevar o nível da existência” (ACPS, 1934, p. 2, [6C]).
Nesse mesmo escrito, descreve o Brasil como um país novo, constituído por
“raças” diferentes, de costumes e hábitos singulares, que sobreviviam nas mais diversas
condições higiênicas. Por isso, propunha que a Constituição ganhasse novas emendas,
incumbindo a União de seguir os parâmetros da higiene mental e da eugenia para cuidar
de sua população, medidas que estavam baseadas em dados “científicos e racionais” da
época (ACPS, 1934, [6C]).
Para ele, havia um projeto de nação que se pautava no enaltecimento da
linhagem genética e que poderia ter como alvo a ossada de um bandeirante. Para a
medicina local, os paulistas se vangloriavam de estar à frente do país, com um padrão
de “raça” mais elevado. Professava Pacheco e Silva que, apesar de os tempos terem
mudado, “a raça permanece intacta, os bandeirantes lutam sempre para engrandecer a
Pátria e implantar os marcos da civilização, seguindo as diretrizes dos seus
antepassados” (ACPS, 1933, p. 4, [7A]).
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2.2.3. Mito de origem: as gloriosas tradições 21
Nas primeiras décadas do século XX, as políticas de intervenção no âmbito da
saúde e da educação se alastraram por toda a capital e pelo interior. O lema emplacado
nas campanhas era o de regeneração dos paulistas, absolutamente afinado com o
enriquecimento e a obtenção de poder político do estado (MOTA, 2005). E, como
vimos, o discurso da origem bandeirante serviu, entre outras coisas, para congregar os
paulistas em torno de um mito de origem capaz de ressaltar a força e o vigor de um
povo aventureiro.
A concepção de uma linhagem histórica e genética dos paulistas viabilizava,
sobretudo, a intervenção dos “exércitos da saúde pública” sobre a população. Regenerar
os paulistas – esse era o lema –, buscar em sua árvore genealógica a resposta para a
higienização das cidades do interior e da capital (MOTA, 20005).
Representante legítimo do sangue bandeirante, Pacheco e Silva recebeu
inúmeras condecorações pela ascendência simbólica da ilustríssima paulistaneidade.
Pelos documentos encontrados, vê-se que, até a década de 1980, ele foi homenageado
pelos colegas médicos como herdeiro do “timbre” e do “brio” bandeirante (FARINA,
1982).
Ao saudar o mestre Antonio Carlos Pacheco e Silva em esforço não
basto, mas pleno de reverência e muito exaltar, antes de mais nada, é
mister enaltecer que todo o carrossel, o envolver de Piratininga nele
perpassam. Os primeiros dias vicentinos, o povoamento, os engenhos
de açúcar, a luta contra o corsário, a preia, as entradas, o café, aqueles
e estouros feitos em continuísmos de uma Reconquista levada aos
trópicos, em porfias não menos cruentas e de não menor significado
(FARINA, 1982, p. 99).
Mestre Pacheco e Silva é um legítimo representante da terra e da gente
de São Paulo. O sangue a lhe correr nas veias provém dos ilustres
troncos genealógicos tão bem estudados por Pedro Tanques e Silva
Leme. Vem daqueles que fizeram as glórias e dilataram o território
pátrio. Pacheco e Silva não as desmereceu. Pelo contrário, as
engrandeceu no campo das ciências e das letras, onde é também um
valoroso bandeirante (CORDEIRO, 1978, p. 11).

E o próprio Pacheco e Silva também exaltou a potência dos traços genealógicos
dos filhos de Piratininga. Sobretudo na década de 1930, quando retoma o espírito
21

Expressão de Pacheco e Silva em “O dia da raça” (s/d).
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paulista, numa tentativa de fortalecer a união do povo em torno do mito do bandeirante.
Fracassados após a vitória de Getúlio Vargas, os paulistas pareciam ter perdido a
grandiosidade e superioridade em que se encontravam até então.
Em conferência no Clube Piratininga, Pacheco e Silva (1947, [18A]), relembra
os “gloriosos” combatentes de 1932, que pelo ardente espírito paulista lutaram por
princípios nobres, combatendo o despotismo que se abatera sobre a Pátria. Disse que
desejava voltar a falar a língua “pura” do tempo das bandeiras, porque fora sob sua
inspiração que o estado crescera e resistira a todos os que não puderam suportar o
espírito paulista.
Escolhí mui propositadamente êste Clube para dizer algumas
palavras repassadas de sinceridade, porque sei que elas serão aqui
bem interpretadas, pois os que me ouvem são verdadeiros paulistas,
pelo sangue ou pelo coração, os quais representam a encarnação viva
e legítima do espírito e do caráter da nossa gente, que soube resistir
heroicamente às tentativas feitas para quebrantar a alma de São
Paulo, para denegrir as nossas tradições, para abalar a mística
legada pelos nossos antepassados, para amolecer a fibra bandeirante,
para negar o nosso papel na formação social brasileira (ACPS, 1947,
p. 7 [18A]).

Segundo Grinblat (2007), o mito de origem pode ser compreendido como o
discurso que procura dar conta da origem ou da criação de um grupo, de uma sociedade.
Portanto, tem sempre uma função estruturante, ao abordar os acontecimentos
primordiais de um povo. Mais que um relato, o mito funciona também como uma tela
de proteção às angústias existentes, principalmente a de morte.
Desse modo, pode-se pensar na fantasia de fortalecer e proteger a população
paulista contra as possíveis ameaças sentidas após a ascensão de Getúlio Vargas ao
governo federal. Sob essa mesma ótica, vê-se nas palavras do escritor Monteiro Lobato
em epígrafe a grandeza autoimputada dos paulistas e sua rejeição a o governo Vargas.
[...] porque não é com queijo, nem carne seca que os graves problemas
que defrontam o Brasil serão resolvidos. É com café, audácia, visão,
iniciativa e as mais outras qualidades Yankees que caracterizam o
paulista (LOBATO, 1929, p. 96).

Decerto, existem entre os pesquisadores da saúde diferentes concepções sobre a
proliferação do mito bandeirante nos discursos políticos de São Paulo. Para Pinto
(2001[b]), por exemplo, havia também uma tendência nacionalista que se contrapunha à
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corrente dos que elegiam o bandeirante como figura proeminente para os paulistas.
Parte da elite intelectual que compartilhava esse discurso almejava acompanhar o ritmo
acelerado das fábricas e aderir à industrialização e à urbanização sem preservar a
imagem romântica dos bandeirantes como verdadeiros heróis nacionais. Segundo a
autora, esse grupo foi denominado como “os modernistas”.
Grande parte dos projetos médicos-sanitários elegeu o bandeirante como
símbolo da grandiosidade do estado. Aliás, desde o final do século XIX, diversas
produções científicas já fundamentavam o traço heróico do bandeirante paulista como
um dos pilares para o desenvolvimento da região (MOTA, 2005).
Em “Evolução Histórica da Cirurgia em São Paulo de Piratininga” (1954), por
exemplo, o médico Dr. Sebastião Hermeto Júnior resgata a “epopéia homérica” das
entradas dos paulistas nos sertões brasileiros comparando-as às conquistas da ocupação
do oeste dos EUA. De acordo com o médico-historiador, o naturalista Augusto de Saint-Hilaire (1830) soube definir os bandeirantes, os “homens rudes no físico e com uma
alma tão rija como aço”.
Depois que se conhecem os pormenores das jornadas intermináveis
dos antigos paulistas, fica-se como estupefato e levado a crer que estes
[sic] homens pertenciam a uma raça de gigantes (apud HERMETO
JÚNIOR, 1954, p. 37).

Também nos documentos de Pacheco e Silva encontramos homenagem aos
ancestrais bandeirantes pela força legada aos combatentes da Revolução de 32, que
elevaram a “raça paulista”. Simultaneamente, vê-se a afirmação da aplicabilidade dos
princípios da eugenia sobre a população:
As imagens que os cérebros infantis plasmaram quando São Paulo
inteiro vibrava; os quadros que a mocidade da nossa terra deparou
nas trincheiras durante a campanha; os martírios e o estoicismo da
mulher paulista; o esforço sobre-humano e a capacidade sem par
posta à prova por todas as fôrças vivas de Piratininga, ficarão
gravados para sempre na memória de todos nós, como a
demonstração mais expressiva da vitalidade de uma raça.
[...] Urge, agora, cuidar das gerações nova, procurar melhor dotá-las
física e psiquicamente, aperfeiçoando as qualidades inatas, fazendo
reviver as energias latentes, racionalizando os modernos processos
científicos, em resumo – aplicando os princípios dessa nova ciência
que é a Eugenia.
[...] A homenagem mais expressiva e digna que se poderá render aos
que tombaram na defesa dos nossos ideais é a de se levantar em
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holocausto à sua memória uma nova e pujante geração, cimentada
por um mesmo ideal comum, capaz de zelar pelas nossas gloriosas
tradições e reafirmar os predicados incomparáveis da raça (ACPS,
[ca. 1943], p.2, [12B] grifo nosso).

As “gloriosas tradições” de que fala o texto remetem à imagem mítica do
bandeirante fundador e desbravador das terras paulistas. Pode-se pensar que havia um
ideal de civilidade a ser cumprido pelas gerações seguintes. Com o apoio do mito da
“raça” paulista, cientificamente fundamentado pela eugenia, a população teria de
corresponder ao ideal narcísico proposto por boa parte dos médicos paulistas.
De acordo com Kaes (2000), em toda sociedade, as gerações que se sucedem
recebem, do conjunto social, um investimento narcísico para assegurar a continuidade
de seus ancestrais, como um contrato pelo qual se oferece a cada sujeito um lugar com
os valores e os ideais que a cultura de seu meio lhe transmite. A dificuldade estaria,
segundo o autor, no acordo comum e inconsciente que se faz para que esse ideal seja
alcançado.
O acordo estaria sustentado por um pacto denegativo radical, ou seja, pela
negação inconsciente de um conjunto de significantes que devem ser deixados de lado
para que um vínculo se organize e se mantenha em sua complementaridade de
interesses. Então, o acordo entre as gerações é um organizador, porque dá aos sujeitos
um papel e um lugar a ser ocupado, e, ao mesmo tempo, também um acordo defensivo,
que necessariamente exclui algo.
En efecto, cada conjunto particular se organiza positivamente sobre la
base de uma comunidad de renunciamientos y de sacrificios sobre
borramientos, rechazos y represiones, sobre um “dejar de lado” y
sobre restos (KAES, 2000, p. 147).

O pacto denegativo radical mostra o que, no surgimento do vínculo, ele não pode
ser transformado ou significado. Segundo Kaes (2005), esse resto, esse negativo
promove na vida de certa população “zonas de silêncio”, “bolsas de intoxicação” ou
“espaços-lixeiras” cuja consequência será a eclosão de violência.
Desse modo, pode-se pensar que, no substrato do discurso de exaltação da
“paulistaneidade”, haveria algum ensejo de exclusão dos sujeitos que não estivessem em
acordo com os preceitos almejados pelos médicos, fundamentados em seus
conhecimentos sobre higiene mental e eugenia. Especificamente no caso paulista, os
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grupos de maior visibilidade eram os negros, os “psicopatas”, os alcoolistas, os
imigrantes e os sifilíticos.
É nesse contexto e sob o impacto das questões nacionalistas que parece emergir
a preocupação com a infância, intrinsecamente relacionada ao processo de normalização
da sociedade. “Do papel secundário e indiferenciado à condição central para o alcance
do progresso”, segundo Oliveira (1999, p.195), a difusão das ideias da puericultura
facilitou o descobrimento da infância como espaço privilegiado para a constituição de
uma sociedade sadia.
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3. Pressupostos da higiene mental e da eugenia na formação de
Pacheco e Silva

O objetivo desse capítulo é trazer à tona os aspectos fundantes do Movimento de
Higiene Mental, que ocorreu por todo o Brasil e no qual Antônio Carlos Pacheco e Silva
teve importante participação, no estado de São Paulo. O debate proposto pela higiene
mental, bem como de suas diretrizes e perspectivas, auxiliará a compreensão das teorias
científicas que formaram Pacheco e Silva. Ao mesmo tempo, pretende-se mostrar como
esse psiquiatra criou um caminho peculiar a partir desses princípios.

3.1. Higiene Mental: um pacto com o Estado

Conselhos de Higiene Mental22

Convocados para reorganizar a população nas grandes cidades, os médicos
aumentavam sua participação e importância na esfera política. A influência da medicina
sobre a população caminhava em consonância com o intenso desenvolvimento das
cidades (COSTA, 2004). As técnicas de urbanização promovidas pela medicina, que
tiveram início já no fim do período colonial, se aceleraram por todo o país, com a
ascensão do Estado Nacional.

22

Imagem retirada do livreto Saúde do Espírito, de Arthur Ramos (1939). Publicado pelo Serviço de
Propaganda e Educação Sanitária, o propósito do opúsculo era divulgar as principais noções de higiene
mental para a população em geral e, em especial, para pais, educadores e trabalhadores dos serviços
sociais.
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Até a Proclamação da República, a medicina ainda não representava um saber
científico amplamente respeitado. Nas instituições de tratamento onde deveria atuar –
como os hospícios, por exemplo –, havia poucos médicos trabalhando. Quem
gerenciava o serviço eram as Santas Casas de Misericórdia, por intermédio das irmãs de
caridade, que cuidavam da administração e do atendimento aos internados
(AMARANTE, 1996).
Com a Proclamação da República, o modelo arcaico encontrado nas instituições
asilares foi gradativamente substituído pelas ideias liberais dos republicanos. A
laicização dos asilos, assim como a ascensão dos representantes da classe médica ao
controle das instituições e ao papel de legítimos porta-vozes do Estado, foram
consequência desse novo período (RESENDE, 2001).
Uma das marcas da Primeira República foi a emergência e a autonomia dessa
cientificidade nacional. Em decorrência do menor vínculo que a geração de intelectuais
tinha com a grande propriedade, a presença de ideias liberais e as novas condições do
capital internacional, os empreendimentos científicos se intensificaram à medida que a
profissão médica se fortalecia e que os ideais de progresso e modernidade adentravam o
Brasil (JACÓ-VILELA, 2001).
Certamente, esse ideário alcançou a implantação de políticas nas cidades por
meio de programas de higienização e saneamento. A convocação dos médicos para essa
tarefa estava de acordo com uma nova racionalidade científica que se consolidava nos
centros urbanos, cujo propósito era implementar projetos de cunho eugênico que
pretendiam eliminar a doença, separar a loucura e a pobreza (SCHWARCZ, 2008).23
Essa nova medicina que paulatinamente ganha corpo vai modificando o objeto
de intervenção, o método e os conceitos usuais. Com a imantação de um cunho mais
social, a prática médica não se contentava apenas em tratar a doença, mas almejava
agora controlar e impedir sua manifestação. O foco, então, passa da doença para a
saúde, originando uma nova especialidade – a medicina preventiva (MACHADO et al.,
1978).

23

Segundo a autora, os médicos integravam a elite intelectual brasileira e eram chamados “os homens da
sciência”.
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Uma vez desobrigados de seus antigos afazeres e passado o tempo de sua parca
reputação, os médicos buscavam nessa nova empreitada introduzir no seio das famílias
normas e condutas que favoreceriam o fortalecimento do Estado. A essa exigência, os
médicos psiquiatras, como Pacheco e Silva, responderam com um vasto programa de
higiene mental, cujo escopo era prevenir a instalação de doenças mentais e pautar as
normas de conduta que deveria seguir toda a população (ACPS, 1953, [3A]).
[...] a psiquiatria não só se integrou dentro da medicina, como ainda
projetou a sua acção num scenario maior, influindo nos mais diversos
departamentos da actividade humana, onde se exigem conhecimentos
exactos das funções cerebraes e dos seus desvios. [...] Já não se trata
apenas de pôr em pratica medidas tendentes á resticção das
psychoses. Busca-se um caminho seguro para um melhor
aproveitamento da energia humana, pela generalisação de methodos
de selecção dos elementos mais capazes, na orientação profissional,
na organização racional do trabalho intellectual e manual, nos
respeito ás leis da estafa phisica e phychica, no despertar das forças
latentes. Nasceu dahi a higiene mental (ACPS, 1932, p.507, apud
PEREIRA, 1995, p.89).

A medicina empreendeu um grande trabalho de persuasão higiênica para
sensibilizar o público, pautada na ideia de que a saúde e a prosperidade da família
dependem de sua sujeição ao Estado. Revisitando os trabalhos médicos desde o período
colonial, Costa (2004), em Ordem médica e norma familiar mostra como a teorização
da higiene representava uma troca de favores entre a medicina e o Estado. Havia um
eixo lógico que orientava as produções:
De início, o fenômeno físico, cultural ou emocional era aspirado e
convertido em fato médico e, em seguida, reinjetado no tecido social
conforme a articulação prevista. Dessa forma, o repertório de
sentimentos e condutas antes administrado pela família era encampado
pela medicina e, através dela, devolvido ao controle estatal (COSTA,
2004, p. 64).

A tarefa de gerenciar e normatizar o “repertório de sentimentos” cabia também,
de maneira distinta, aos advogados e aos engenheiros. Como notou Jacó-Vilela (2001),
esses profissionais buscavam fórmulas para transformar as cidades em um local “limpo
e higiênico”, com novas condições de urbanidade, que ensejassem uma vida muito mais
“saudável e útil”.
Coube aos médicos transformar o brasileiro indolente, preguiçoso e improdutivo,
que antes estivera negligenciado pelas elites políticas, em cidadãos fortes e bem
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formados e longe dos “venenos sociais”. Destacam Lima e Hochman (1996, p. 23) que
“redimir o Brasil seria saneá-lo, higienizá-lo, uma tarefa obrigatória dos governos”.
Não fôra o grito de alarma partido, há bem pouco, em pról do
saneamento rural do paiz e poderiamos pre-dizer a fallencia da nossa
nacionalidade ainda em formação, a tutella do Brasil,
irremediavelmente imposta por algum paiz colonizador da Europa ou
mesmo da America. Felizmente esse grito despertou o governo da
Nação do lethargo em que jazia e arrastou a sciencia nacional a
aprestar os seus arsenais sanitarios, no intuito de dar entraves ás
edemias devastadoras. Estamos n‟uma era de redempção hygienica
(KEHL, 1922, p. 39).

Assim, impondo-se um novo modelo de organização social, os pressupostos da
Higiene Mental se afirmaram como técnica de intermediação entre os indivíduos e a
família, entre as cidades e o Estado. A preocupação dos médicos higienistas era obter o
controle das novas questões que emergiam nas grandes cidades, como a loucura e os
distúrbios mentais. De acordo com a Higiene, o progresso civilizatório afetaria em
grande escala a eclosão de doenças psíquicas que poderiam obstar o desenvolvimento
econômico e social do país (REIS, 2000).
Exemplo da relação entre Estado e medicina, vale lembrar que, Pacheco e Silva
ocupou cadeira parlamentar na Assembleia Legislativa e na Câmara de Deputados.
Desse lugar de liderança, reconta o modo como a bancada paulista da chapa única Por
São Paulo Unido defendeu a inclusão da expressão “Higiene Mental” na Constituição
Federal, em 1934, tendo cabido a ele próprio justificar a emenda em plenária. O Artigo
138, que incumbia a União, os estados e os municípios, nos termos da lei, ganhou nessa
plenária um adendo que incluía cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os
“venenos sociais”.
Convém, outrossim, que figure na Carta Constitucional[1934]a
expressão do sentimento coletivo que anima os brasileiros da atua
geração, dando aos poderes públicos a incumbência de zelar pela
higiene mental e combater os vícios sociais, particularmente o
alcoolismo (ACPS, [entre 1934 e1954], p.10,[15A]).

A criação de teorias e projetos de planejamento para as cidades pretendia criar
uma relação ótima entre o meio natural e o social e entre os próprios homens, buscando
um estado de equilíbrio que conciliasse os componentes físicos e morais, produzindo
bem-estar físico, moral e social (MACHADO et al., 1978). Para tanto, a psiquiatria teve
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enorme importância no gerenciamento e na formulação de ações e programas para
reformar física e moralmente os indivíduos.
O ensino da psiquiatria ganhara força com a implementação dos projetos de
higiene mental para a sociedade brasileira. Disciplina recente nas faculdades de
Medicina – os primeiros registros são de 1886, quando Teixeira Brandão lecionara a
cadeira de Psiquiatria para médicos generalistas, no Rio de Janeiro –, só em 1912 a
psiquiatria vem a se tornar especialidade médica autônoma. Desde então, foi se
fortalecendo gradativamente, e também se multiplicaram os empreendimentos
psiquiátricos pelo país (COSTA, 2007).
Apoiados, portanto, nos princípios da higiene mental, os médicos psiquiatras
visavam prevenir a eclosão das “doenças mentais”, prevenção essa justificada pelas
mudanças econômicas e políticas da Primeira República. Do ponto de vista médico, as
dificuldades enfrentadas pela modernidade demandavam um direcionamento, um novo
ordenamento social. É por esse viés que Pacheco e Silva justifica as intervenções
médicas:
À medida que o homem se superciviliza, que novas descobertas no
domínio das ciências vão sendo aplicadas, com a utilização de
energias criadas pela inteligência humana (o vapor, a eletricidade, o
petróleo, a energia atônica), transformam-se os nossos hábitos, os
nossos costumes, a nossa forma de viver. O cérebro humano sofre as
consequências desse progresso, em virtude de sobrecarga cada vez
maior de novos conhecimentos, agravados por choques emocionais
que se sucedem a todo instante. O homem projeta hoje a sua vida num
círculo enorme, distribui e recebe impressões num raio imenso,
vibrando a todo instante, gastando energias físicas e psíquicas, que
precisam ser poupadas e refeitas, mercê de uma orientação sábia e
eficiente (ACPS, 1953, p. 3, [3A], grifo nosso).

3.2 Liga Brasileira de Higiene Mental
Em 1923, é fundada no Rio de Janeiro a Liga Brasileira de Higiene Mental
(LBHM), que nasce com o propósito de melhorar a assistência aos “doentes mentais”
mediante a reforma dos hospitais e a renovação dos profissionais. Mas, a partir de 1926,
a LBHM amplia seus objetivos principais, elegendo como primordiais a prevenção, a
eugenia e a educação dos indivíduos.
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Os psiquiatras, que já trabalhavam com medidas preventivas junto aos pacientes
graves, reorientaram suas ações para alcançar também os indivíduos “normais”. Do
mesmo modo que ocorria com a medicina orgânica, no que se refere aos cuidados de
prevenção, os psiquiatras adotaram medidas de profilaxia às doenças psíquicas. Ou seja,
a ação terapêutica deveria exercer-se no período pré-patogênico, antes do aparecimento
dos sinais clínicos. Pacheco e Silva propunha que além da profilaxia, a higiene mental
se ocuparia “das normas pelas quais o homem deverá pautar seus atos e se comportar
nas mais variadas contingências que se lhe deparem neste mundo cada vez mais
complicado, nesta civilização moderna tão incongruente e irracional” (ACPS, 1953, p.
3, [3A]).
Inserindo-se em campos até então intocados pela psiquiatria, os médicos se
deslocaram paulatinamente para o âmbito da educação, do trabalho e do lazer (COSTA,
2007). Assim, passaram a se ocupar de controlar os vícios sociais, regulamentar e
controlar a imigração, aconselhar ou desaconselhar casamentos, estabelecer novos
métodos educacionais e, em alguns casos, até executar a esterilização compulsória dos
“degenerados”.
Arthur Ramos (1903-1949), psiquiatra baiano higienista, explicara que o
movimento de higiene mental estivera atento ao tumultuado contexto que em que se
situava o homem contemporâneo, sendo a sociedade o produto de uma “civilização
doente”. A indústria transformara os indivíduos em seres automáticos e estereotipados,
como bem denunciou Charles Chaplin em seu filme Tempos modernos (1936). A
higiene mental nunca fora tão imprescindível, porque:
[...] a personalidade humana está encontrando enorme dificuldade em
se adaptar à civilização que ela própria criou. Há um desajustamento
tremendo do homem à técnica [...] Se os primeiros propósitos da
higiene mental foram a prevenção da doença e do crime, logo se
alargaram esses objetivos. Hoje, a higiene mental visa o ajustamento
da personalidade humana, abraçando a educação, os problemas do
casamento e da família, a indústria (RAMOS, 1939, p. 13/15).

A justificativa da LBHG apoiava-se sobretudo na nova ciência que emergia no
cenário nacional – a eugenia. Essas transformações eram “decorrência natural dos
progressos teóricos da eugenia”, que se propunha a enfrentar as dificuldades do cenário
urbano-industrial que reverberaram nos antigos modelos de relações sociais. A eugenia
vinha em auxílio principalmente da intelectualidade brasileira, que estava ocupada em
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criar uma nova concepção sobre a “personalidade” étnica brasileira (COSTA, 2007, p.
47).
Um dos representantes dessa elite intelectual era o engenheiro agrônomo
Octavio Domingues (1897-1972), que escrevera diversos livros sobre eugenia e
hereditariedade. Em 1933, publicara Eugenia: seus propósitos, suas bases, seus meios,
em que propõe cinco lições para ampliar os conhecimentos sobre a nova ciência. E a
preocupação didática do autor chegou ao ponto de ele incluir, no fim do livro, um
questionário a que o leitor deveria responder para testar seu aprendizado.
Na quinta lição, discutindo a formação do povo brasileiro, Domingues (1933)
afirma que seria interessante saber se haveria ou não vantagens na mistura de “raças”
que compõe a população. Essa era a grande pergunta que preocupava a elite intelectual
brasileira: afinal, a mestiçagem trouxe ou não trouxe melhoria ao “material humano”?

3.3. Liga Paulista de Higiene Mental
Tendo como referencia a Liga Brasileira de Higiene Mental, em 1926, os
médicos Antonio Carlos Pacheco e Silva, Geraldo de Paula Souza, Enjolras Vampré,
Marcondes Viera, Cantídio de Moura Campos, Fausto Guerner e Ferraz Alvim, entre
outros, fundaram a Liga Paulista de Higiene Mental, sediada no Hospital do Juquery
(ANTUNES, 2002).
Focada em atividades educativas, a Liga Paulista divulgava os princípios da
higiene mental para a população por via radiofônica, pela publicação de artigos em
jornais e periódicos, pela distribuição de folhetos e cartilhas – nos moldes
estadunidenses – e também em publicações especializadas dirigidas aos profissionais da
área (MARQUES, 1994, p. 59).
Dentre os veículos de difusão dos preceitos higiênicos da Liga Paulista,
destacam-se a revista Archivos Paulistas de Hygiene Mental e o Boletim de Hygiene
Mental, ambas as publicações tinham Pacheco e Silva como colaborador. A primeira, de
caráter mais científico, pretendia se corresponder com médicos e profissionais da área,
divulgando as pesquisas discutidas nos encontros da Liga Paulista.
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A Liga Paulista de Higiene Mental, filiada à Liga Paulista Brasileira
de Higiene Mental, cumprindo fielmente os “Estatutos” que a regem,
dá hoje publicidade à primeira coletânea dos trabalhos apresentados
em suas sessões.
Publicada sob a forma de “Arquivos”, esta revista se destina a
ventilar as principais questões atinentes à Higiene Mental em nosso
meio, onde já se começa dar a devida importância a essa ciência. [...]
Apresentar hoje aos nossos consócios o primeiro número dos
“Arquivos Paulistas de Higiene Mental” é trazer-lhes, de par com os
nossos agradecimentos, a esperança, ou melhor, a certeza de que no
concurso de cada um repousam os alicerces de um grande edifício,
que concorre para a grandeza da nossa Terra e da nossa gente
(ARQUIVOS DE HIGIENTE MENTAL, 1928 apud ACPS, [entre
1934 e 1954], p. 3, [15A]).

Já o Boletim de Hygiene Mental era uma publicação mensal, com distribuição
gratuita, que pretendia, como mencionado por Pacheco e Silva, estabelecer “troca com
todas as publicações nacionais ou estrangeiras, e divulgar todos os trabalhos
relacionados com a Higiene Mental e Serviço Social ao Psicopata” (ACPS, [entre 1934
e 1954], p. 9, [15A]). Para ele, o Boletim não teria propriamente cunho científico, mas
destinava-se a tornar acessíveis ao público os principais conhecimentos da profilaxia
mental.
Essas publicações não resistiram às mudanças ocorridas após a Revolução de
1930 que impediram a continuidade da publicação. Pacheco e Silva lamentou a extinção
tanto dos Arquivos Paulistas de Higiene Mental como do Boletim de Hygiene Mental,
ambos impressos nas oficinas gráficas do Hospital do Juquery, onde também estava
instalada a sede da Liga Paulista.
Pode-se dizer que o psiquiatra Pacheco e Silva esteve à frente dos projetos da
Liga Paulista de Higiene Mental. Sendo delegado regional da Liga Brasileira de Higiene
Mental, ele incentivou o governo do estado a implementar serviços de caráter higienista
como o laboratório anátomo-patológico no Juquery, em 1922, assim como encabeçou a
fundação institucional da Liga Paulista (ANTUNES, 2002).
Ela nasce com os mesmos princípios que a LBHM se propusera inicialmente,
quais sejam, os de aprimorar a assistência psiquiátrica no país. Entretanto, os caminhos
desenhados para tal já levavam em conta a ampliação do trabalho exercido pelos
médicos, a quem caberia ocupar o poder público para a criação e a fiscalização de seus
interesses, divulgar medidas preventivas das doenças psíquicas para todos os cidadãos,
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pautar suas ações pelas diretrizes da eugenia e acompanhar seu desenvolvimento no
Brasil e no mundo. Para Pacheco e Silva [entre 1934 e 1954], p. 2, [15A]), as intenções
da LPHM e os meios de se deveria valer para cumprir seus objetivos eram:
a) Prevenção das doenças nervosas e mentais pela observância dos
princípios da higiene geral e especial do sistema nervoso;
b) Proteção e amparo do meio social aos egressos dos manicômios e
aos deficientes mentais;
c) Melhoria progressiva nos meios de assistir e tratar os doentes
mentais em asilos públicos, particulares ou fora deles;
d) Atuar junto aos poderes públicos estaduais e municipais,
sugerindo medidas e obtendo realizações;
e) Propagar junto à população do Estado as modernas ideias sobre
profilaxia mental;
f) Estudar todos os problemas relativos à higiene do sistema
nervoso;
g) Publicar periodicamente os seus trabalhos em revista por ela
mantida e que se distribuirá entre seus associados;
h) Promover a realização do Congresso de Eugenia, onde serão
discutidas e votadas as questões de higiene mental;
i) Manter relações com associações congêneres nacionais e
estrangeiras, cujos objetivos coincidam com o seu.

Não se pode, entretanto, caracterizar o movimento higienista paulista como
homogêneo. De acordo com Antunes et al. (2002), havia duas correntes principais. Uma
delas adequava o discurso higienista à necessidade de afirmar a psiquiatria como prática
médica. Sendo considerada medicina, a psiquiatria ganhava cientificidade e status para
propor normas higiênicas para todos. Essa direção, de tendência eugênica, era
representada por Pacheco e Silva, Ferraz Alvim e outros. Como ponto ilustrativo, em
1922, Pacheco e Silva pediu ao governo do estado a mudança do nome Hospício do
Juquery para Hospital do Juquery.
Além disso, se, por um lado, em nome da higiene mental, o lugar de
prática médica é reafirmado à psiquiatria, por outro lado, as teorias
eugênicas são utilizadas para a concepção de sociedade advogada
pelos psiquiatras da Liga Paulista, num movimento de reafirmação de
seu potencial normativo social (ANTUNES et al., 2002, p. 93).

O outro posicionamento da higiene mental paulista era fortemente marcado por
influências da psicanálise. Tendo à frente Durval Marcondes e, posteriormente, Mário
Yahn, as diretrizes higiênicas desse grupo se implantaram no Serviço de Higiene Mental
Escolar, inserindo-se em atendimentos ambulatoriais, com equipes profissionais e
terapêutica psicológica. Essa vertente teve início com Franco da Rocha, quando este
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introduziu em São Paulo as ideias psicanalíticas, em 1919. Ele e Marcondes foram
fundadores da Sociedade Brasileira de Psicanálise (ANTUNES et al., 2002).
Para esta pesquisa, interessa, sobretudo, os caminhos do primeiro grupo –
desvendar o “espírito” da higiene pela profilaxia e por ações eugênicas decorrentes das
escolhas desses psiquiatras “um pouco mais radicais”. Pode-se perceber que eles
receberam influências das teorias e dos pensamentos que assolavam os EUA e a Europa.
Dos EUA, deve-se destacar o pioneirismo deste país pela criação do primeiro
Comitê de Higiene Mental, em 1909, e o grande investimento que fizeram para a
divulgação dos preceitos higienistas.
Lembramos aqui os Estados Unidos da América porque de lá partiu,
com Clifford Beers24, à frente, o primeiro grito para a formação de um
comitê de higiene mental que constitui o ponto de partida de tantas
outras associações com a mesma finalidade e que se espalharam pelo
mundo inteiro, sendo que no Brasil, ecoou logo o brado americano
com a fundação, em 1923, da Liga Brasileira de Higiene Mental.
(SAMPAIO DE RESENDE, 1947)

Exemplo da presença maciça dos EUA, em São Paulo, foi o acordo fechado
entre a Fundação Rockefeller e a Faculdade de Medicina e Cirurgia, em 1916. O acerto
dava à agência poderes para intervenções científicas. Segundo Mota (2005[a], p. 200), a
Fundação pretendia ser representante da “ciência e do bem da humanidade e buscava
adesão a seus propósitos filantrópicos pragmáticos e conservadores”.
O acordo também contribuiu para a criação do Instituto de Higiene, o Instituto
de Patologia e, posteriormente, outros empreendimentos. O Instituto, por exemplo,
formou médicos especialistas e educadores sanitários que ocuparam cargos públicos
para além da pesquisa disseminar os princípios da educação sanitária por meio da
eugenia e do higienismo (GONÇALVES, 2010).
Para Marinho (2004, p.153), a presença da cultura norte americana, efetivada
pela Fundação Rockefeller 25 demonstrou um grande deslocamento da tradição francesa
vigente, que era “assentada na clínica e no diagnóstico baseado em sintomas, centrada
24

Clifford Beers (1907), publicou o histórico livro Um espírito que se achou a si mesmo, que tornou-se
referência ao movimento de Higiene Mental. O autor relata sua experiência como interno das instituições
para alienados, mostrando o cruel modelo de tratamento. Após “seu encontro consigo mesmo”, ele
encampou uma campanha para melhoria da assistência aos “doentes mentais”.
25
Cf. MARINHO (2001). Norte-americanos no Brasil: uma história da Fundação Rockefeller na
Universidade de São Paulo (1934-1952).

67

em relações individualizadas entre médico-paciente, para procedimentos ajustados às
práticas norte-americanas de viés mais efetivamente intervencionista”.
Além disso, há citações incessantes dos psiquiatras paulistas em relação ao
andamento das ações higiênicas no EUA26, encontradas, principalmente, no Boletim de
Higiene Mental, na Resenha Clínico-científica da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo e nas Teses de Doutoramento da antiga Faculdade de
Medicina e Cirurgia de São Paulo. É necessário registrar que a influência dos EUA
promoveu, também, um grande encontro com a doutrina eugenistas e suas práticas
interventivas.
O psiquiatra Paulo de Azevedo Ramos, em sua tese de doutoramento defendida
na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, em 1926, intitulada “Eugenia e
Immigração” faz inúmeras referências aos EUA, apontando o modo exemplar com que
esse país lidou com o alcoolismo (suprimindo o comércio do álcool); com a censura
matrimonial (proibindo casamento entre pessoas “abastardas” e entre brancos e negros);
com a rigorosa seleção de imigração (permitindo apenas a entrada de brancos no país);
os modelos legislativos em vigor (que poderiam ser repetido no Brasil); e por fim, a
excelência em pesquisa realizadas pelos Institutos estadunidenses.
Na tese de doutoramento de Pedro Monteleone, denominada de “Os cinco
problemas da eugenia brasileira”, em 1929, também pela Faculdade de Medicina e
Cirurgia de São Paulo, encontra-se um capítulo dedicado a contextualizar os problemas
da Eugenia nos principais países: Inglaterra, Estados Unidos, França, Suécia, Noruega,
Dinamarca, Rússia, Iugoslávia, México, Alemanha, Argentina, Bélgica, Itália, Áustria e
Holanda.
É de se notar que, Monteleone despende mais atenção a situação dos EUA do
que aos outros países. O autor enumerou os inúmeros passos criados pelo país para
efetivar as medidas eugênicas. Enfatiza, ainda, a realização do aumento de casamento e
nascimento das “classes superiores”, a maior segregação entre as classes, as
esterilizações, a regulamentação da imigração, a seleção natural, entre outros.

26

O país reafirmava sua importância na divulgação dos preceitos higiênicos ao realizar o I Congresso
Internacional de Higiene Mental, em Washington no ano de 1930.
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Em uma publicação que pretendia divulgar as principais noções de higiene
mental, Arthur Ramos (1939, p. 14) escreve de maneira clara a influencia dos EUA por
todo o país:
O movimento de higiene mental é, antes de tudo, um movimento
americano, no sentido em foi no Novo Mundo que ele frutificou e se
desenvolveu. O espetáculo patético dos povos da velha Europa, em
tremendas lutas de espírito, apontou o Novo Mundo o caminho que
devia tomar. Povos jovens, que acordam para a civilização, podiam
tomar a si o encargo de aproveitando-se da experiência alheia, apontar
regras para defender a saúde do espírito.

O prestígio do país é ressaltado também por Pacheco e Silva (1935, [6B]) ao
adaptar uma cartilha da “American Committee os Mental Hygiene” para os pais
brasileiros “desejosos de ter uma diretriz capaz de auxiliá-los na difícil missão de
orientar a educação das crianças nervosas”. E, posteriormente, quando retorna de uma
visita aos estabelecimentos psiquiátricos americanos, em 1941 (ACPS, 1941, [2A]). De
maneira precisa, transmite o apreço que este, e provavelmente seus colegas, tinham para
com o país:
A divulgação dos modernos métodos terapêuticos psiquiátricos, a
necessidade de serem as doenças mentais tratadas precocemente,
muito preocupa os psiquiatras americanos. O público americano tem
hoje nítida idéia dos problemas psicológicos e psicopatológicos
facilitando a tarefa daqueles aos quais cabe salvaguardar a saúde
mental (PACHECO E SILVA, 1941, p. 17)

Por outro lado, os países europeus também aparecem como outra grande
influencia do pensamento higienista e eugenistas, para o grupo representado por
Pacheco e Silva. Para se ter uma idéia, ao participar, junto com outros representantes
brasileiros do II Congresso de Higiene Mental, financiados pelo Ministro da Educação e
Saúde, Gustavo Capanema, o autor relata as sessões de trabalhos apresentados no
congresso, principalmente, sobre a eugenia. Mostra-se de acordo com as diretrizes
tomadas pela Alemanha para tratar as doenças mentais de origem hereditária, que
propõe impedir a propagação de células sexuais “taradas” pela esterilização e outros
métodos eugênicos eliminatórios. Relata o que ouviu nessa sessão:
As condições fundamentais de uma seleção eugênica devem ficar
afetas ao serviço de saúde pública, inspiradas em princípios eugênicos
e entregues a um corpo de médicos bem preparados tanto na diagnose
como na heredo biologia humana, sem dispensar o concurso de
funcionários do Estado com conhecimentos de Eugenia. Além disso,
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torna-se indispensável propaganda intensa no seio da população em
favor das idéias eugênicas (ACPS, [ca. 1937], p. 5, [17A]).

3.4. Uma nova ciência: a eugenia

A árvore da eugenia27

Em diversos documentos redigidos por Pacheco e Silva, encontram-se os
princípios da eugenia sendo referidos como “modernas ideias” para atuar sobre a
população. Numa palestra proferida pela rádio Difusora em 1936 sobre exames prénupciais, esclarece a importância de os jovens não cometerem os mesmos erros das
gerações anteriores em relação ao matrimônio. Para tanto, era preciso que aplicassem os
ensinamentos da higiene mental e da eugenia: “No ideal eugênico, na formação de uma
prole sadia, bem constituída fisicamente e melhor dotada espiritualmente, repousa não
apenas a felicidade de um lar, mas o futuro da nacionalidade” (ACPS, 1936, s/p.
[19A]).
Nessa mesma palestra, Pacheco e Silva comenta o Artigo 145 da Nova
Constituição Brasileira, que ainda aguardava aprovação, e pretendia regularizar o exame
pré-nupcial, tornando-o obrigatório a todos os nubentes. Para os higienistas mais
radicais, esse exame seria uma prova de que o casal gozava de sanidade física e mental
para a gestação. Esse tipo de procedimento já era muito utilizado em países europeus e
nos EUA, onde demonstrava que “as nações mais fortes, que dão melhor exemplo da

27

A árvore da eugenia era o símbolo do II Congresso Internacional de Eugenia, realizado em Nova York
em 1921. A imagem está no livro de Pietra Diwan intitulado Raça pura (2007, p. 15), transposta da
American Philosophical Society.
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sua vitalidade, são as que mais zelam pela saúde dos elementos renovadores,
assegurando um futuro melhor para cada geração que surge” (ACPS, 1936, s/p,
[19A]).
A eugenia era tomada pelos psiquiatras da Liga Paulista como um programa de
ações que potencialmente implementaria normas sociais entre a população. Dessa
forma, o discurso higienista era readaptado para a inclusão das propostas eugênicas que
legitimavam as práticas psiquiátricas na sociedade. Reafirmar a importância da
psiquiatria era garantir aos especialistas a cientificidade e a autonomia de suas
intervenções políticas (ANTUNES, 2002). Nesse sentido, Pacheco e Silva proclama:
Urge, agora, cuidar das gerações novas, procurar mais bem dotá-las
física e psiquicamente, aperfeiçoando as qualidades inatas, fazendo
reviver as energias latentes, racionalizando os modernos processos
científicos, em resumo – aplicando os princípios dessa nova ciência
que é a Eugenia (ACPS, [ca. 1934], p. 2, [12B]).

A eugenia foi introduzida no Brasil pela elite intelectual desde o final do século
XIX, e certamente encontrou aqui uma ótima aceitação no meio médico. Admirados
pelo pensamento em voga na Europa, “homens da sciência” como Nina Rodrigues,
Euclides da Cunha e Silvio Romero aderiram prontamente à eugenia e a outras teorias
raciais congêneres, que, em grande medidas, eram utilizada para atenuar as
desigualdades políticas e sociais no Brasil (MARQUES, 1994; REIS, 2000).
Apoiando-se na biologia e buscando redimensionar a problemática das raças e as
desigualdades sociais, a eugenia pode ser considerada uma nova forma de intervenção
da higiene mental, num momento em que não era mais possível negar os ideais
republicanos de igualdade à maioria da população negra e mestiça do país. De modo
geral, a higiene pretendia aplacar a insatisfação da população por meio da disciplina e
de ações normativas, cuja legitimidade se fundava na eugenia como instrumento
científico ideal (MARQUES, 1994, p. 59).
A eugenia vinha assim qualificar a higiene como impositora de
normas para regular a vida social das populações urbanas, ampliando
consideravelmente aquele campo de atuação. Isso porque a eugenia se
utilizaria de todos os dispositivos já experimentados pela higiene,
desde a ordenação do meio ambiente até os padrões de habitação das
diferentes classes sociais, atingindo finalmente o que ainda restaria
disciplinar: a espécie (MARQUES, 1994, p. 27).
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Originado do grego, o termo “eugenia” significa, em tradução livre, excelência
desde o berço; foi usado pela primeira vez pelo fisiologista inglês Francis Galton em
1869, correspondendo “às possíveis aplicações sociais do conhecimento da
hereditariedade para obter-se uma desejada melhor reprodução” (STEPAN, 2005, p. 9,
grifo da autora). Geógrafo e estatístico, Galton defendeu a tese de que a hereditariedade
determinava os traços físicos e as capacidades mentais; seus estudos estatísticos e
genealógicos concorreram para justificar a intervenção médica na evolução humana e
no aperfeiçoamento da espécie (LOBO, 2001). Como movimento social e científico, a
eugenia esteve presente em diferentes países (SCHWARCZ, 2008).
A hereditariedade também era tema de um importante contemporâneo de Galton
– o naturalista britânico Charles Darwin. Em seu reconhecido livro A origem das
espécies, de 1859, Darwin dava provas científicas de que todas as espécies, inclusive o
homem, tinham descendentes comuns. A aceitação das teorias darwinistas encontrou
maior dificuldade porque contradizia o mito de origem, a cosmogonia, encontrado no
Antigo Testamento, matriz do judaísmo e, depois, do cristianismo.
No Brasil, houve uma grande resistência às ideias de Darwin, assim como em
outros países tal como França, Inglaterra, Alemanha e EUA. Por outro lado, embora
tenha havido também um consenso em torno da ideia de que as espécies estavam em
constante transformação, instaurou-se um conflito sobre o modo pelo qual ocorriam
essas transformações (GUALTIERI, 2003). É importante ressaltar que várias
interpretações das ideias darwinistas foram aplicadas à análise dos processos sociais do
país, muitas vezes para justificar diversas formas de dominação.
A crença numa “superioridade branca”, aclamada pelos nossos intelectuais nas
primeiras décadas do século XX, ajudou a fundamentar o preconceito contra os negros,
encontrado ainda hoje28. Eles acreditavam que a aplicação da teoria evolutiva proposta
por Darwin iria, em séculos, aperfeiçoar a raça humana, permanecendo apenas os mais
favorecidos física e intelectualmente. No entanto, a “ciência” poderia acelerar essa
melhoria da raça, por medidas fosse preventivas – como o incentivo da imigração
europeia para clarear a população –, fosse impeditivas – como a esterilização dos
“degenerados” (MONTELEONE, 1929).
28

COSTA, E. S. ; SCARCELLI, I. R. (2009) . Nem preto nem branco: modo de subjetivação e política
pública em um quilombo do Vale do Ribeira.
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A raça branca é a que occupa o primeiro lugar na classificação de
valores pelas suas altas qualidades intellectuais, não só de assimilação
como principalmente de creação. Temos depois, em segundo lugar, a
raça amarela, que é mais imitadora do que realizadora. Por ultimo
temos a raça negra, que é a mais inferior na escala dos valores
humanos, e que sempre deve ser dirigida pelas outras
(MONTELEONE, 1929, p. 119).

Na tese de doutorado do médico Paulo Antunes, de 1926, também se encontram
convicções eugenistas sobre a supremacia branca justificadas pelas ideias darwinistas,
mas, dessa vez, pelo viés da inteligência. O autor afirma que, sendo a inteligência
hereditária, assim como havia diferença entre os cães quanto a isso, o mesmo acontece
entre os seres humanos.
A intelligencia será hereditária? Evidentemente sim, pois não poderá
constituir a excepção. Si o timbre da voz, funcção da larynge, é
hereditário, porque a intelligencia, função de cérebro, não ha de ser?
Entre os cães, por exemplo, é notória a differença de intelligencia
entre as suas diferentes raças. No homem também se observa o
mesmo: o filho do negro herda de seus paes uma capacidade
intellectual inferior á que nós herdamos dos nossos (ANTUNES,
1926, p. 14).

As teorias de hereditariedade e a eugenia se desenvolveram no mesmo período,
tendo a publicação de A origem das espécies contribuído para fundamentar as teorias de
Galton. Entretanto, diante das imprecisões da teoria sobre a transmissão hereditária
elaborada por Darwin, Galton defendia de que o meio ambiente não influiria na carga
hereditária. Em seu estudo Hereditary Talent, o autor busca mostrar que o talento é
hereditário, e não resultado do meio ambiente (DIWAN, 2007).
Após se ocupar por quase duas décadas de provar que o talento é
herdado, através da análise dos dados da elite inglesa, a preocupação
de Galton estava voltada para mostrar que a doença mental, o crime e
a marginalidade eram também resultados da herança genética
(DIWAN, 2007, p. 41).

A influência do pensamento de Galton em diversos países é relatada por vários
autores. Nos estudos de Stepan (2005), por exemplo, nota-se que a expansão da eugenia
latino-americana é documentada antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, em 1914,
com a tese de Alexandre Tepedino, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
A Primeira Guerra Mundial teve um impacto importante na América Latina, em
especial no Brasil, que se posicionou do lado da Tríplice Entente e precisava que sua
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população estivesse de prontidão e disciplinada para a guerra. Além disso, ainda
estavam em curso as consequências imediatas da criação da República, do fim da
escravidão e da abertura do país à imigração europeia em larga escala (COSTA, 2007;
STEPAN, 2007, DIWAN, 2007).
De acordo com Costa (2007), a eugenia como ciência auxiliou a intelectualidade
brasileira a justificar as crises das primeiras décadas do regime republicano, que
enfrentava a abolição da escravatura, o êxodo rural, a industrialização e a imigração
europeia. Pautada pelo discurso da sociedade democrática e dos direitos iguais para
todos, a República precisava justificar as evidentes desigualdades. Assim, as
explicações eugênicas vieram a muito a propósito, e suas prédicas tiveram muito eco
entre os intelectuais brasileiros, que imputavam o fracasso da igualdade republicana ao
clima tropical e à miscigenação de raças inferiores na constituição da população.
Para Mota (2009), a higiene mental procurou mapear todas as questões relativas
às ações eugênicas com o propósito de estudar e validar cientificamente as
determinações hereditárias que pretendiam melhorar a vida física e psíquica da
população:
As estratégia eugênicas nasciam de um pensamento modernizador e
cientificista do século XIX, tendo em suas bases intervenções de
cunho científico capazes de alterar a composição humana considerada
como um “desvio” do curso natural da história. [...] Propunham, dessa
maneira, constituir homens de “raça elevada” a partir da utilização de
estratégias tidas como científicas e capazes de impedir a ameaça dos
considerados fracos e inferiores na construção racial da nação
(MOTA, 2009, p. 196).

De acordo com Marques (1994), a eugenia fundamentada em pressupostos
científicos confirmava as diferenças da população pela raça e ressaltava a
periculosidade das classes pobres. Ao mesmo tempo em que constatava a degeneração
racial e moral dos brasileiros, apontava o embraquecimento e todo o arsenal de
intervenções genéticas como saída para a constituição da “raça brasileira”.
O caráter técnico-científico desfrutado pela eugenia como ciência do
aperfeiçoamento da raça, portanto capaz de intervir sobre a população
para constituí-la, excluí-la ou conformá-la, conferia-lhe o poder de
costurar instâncias constitutivas do social as quais nem a higiene, nem
a filantropia, nem a educação, isoladamente, tinham sido capazes de
articular. Tratava-se de um discurso integrador das estratégias de
controle sobre o sexo que não se impunham através da lei mas por
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meio do poder político de gerar e gerir a vida da população e da
cidade, decorrendo daí a possibilidade de progresso biológico e social
(MARQUES, 1994, p. 41).

A primeira sociedade brasileira de eugenia surgiu em São Paulo, fundada, em
1918, pelo renomado médico Renato Kehl, com o apoio do diretor da Faculdade de
Medicina de São Paulo, Arnaldo de Viera Carvalho. A Sociedade Eugênica de São
Paulo tinha 140 membros, dos quais a maior parte integrava a elite médica da cidade, e,
segundo Reis (2000, s/p), “embora tenha recebido uma recepção bastante favorável,
tanto nos meios médicos como na imprensa, a Sociedade Eugênica teve vida efêmera,
não conseguindo sobreviver à morte de seu presidente e à ida de Renato Kehl, seu maior
entusiasta, para o Rio de Janeiro em 1919”.
Insigne representante da eugenia, Kehl publicou mais de trinta livros sobre o
tema. De acordo com Diwan, sua trajetória pode ser dividida em dois períodos. No
primeiro, o médico defendia:
[...] a eugenia positiva, profilática, alinhada com os objetivos dos
médicos sanitaristas. Essa fase contempla o período entre 1917 e
1928, desde a primeira palestra de Kehl na Associação Cristã de
Moços até o retorno de sua viagem pela Europa, em especial pela
Alemanha, onde entrou em contato com as políticas eugênicas em
vigor naquele país (DIWAN, 2007, p. 125).

A segunda fase seria o momento de maior radicalização, em que ele passou a
defender também métodos de esterilização e critérios para a imigração. Nesse momento,
Kehl estaria fundamentado pela eugenia negativa.
Admirador do conterrâneo, Pacheco e Silva diz, no I Congresso Brasileiro de
Eugenia, em 1929, ter muito orgulho de Kehl por ele ser o fundador da primeira
sociedade de eugenia do Brasil e conclui assim seu discurso: “Desperte este Congresso
na alma brasileira o ideal de um typo racial mais bem dotado physica e mentalmente,
são os nossos votos ardentes e cheios de fé”.(ACPS, [ca. 1929], p.2, [11A])
Menciona também o êxito da eugenia entre os brasileiros, ao estudar a Etiologia
das doenças mentais (ca.1930), texto em que pretende distinguir as diferentes causas
das patologias mentais em predisposições gerais e individuais. Dentre as primeiras,
afirma que a hereditariedade “é a causa das causas” e que muito se tem feito para
investigar os avanços da eugenia:
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Entre nós Kehl, Roxo, Austregésilo, Cunha Lopes e tantos outros teem
se ocupado da eugenia. Nós também procuramos, fundando ligas, em
publicações diversas, difundir os princípios básicos da higiene
mental, sobretudo da eugenia, para que o povo possa tirar os
benefícios decorrentes de seu conhecimento. Por isso pensamos
incluir na Nova Carta Constitucional um dispositivo que obriga os
poderes públicos a difundir a educação eugênica nas escolas e em
todas as aglomerações (ACPS, [ca. 1934], p.6, [13A]).

Em seu discurso como paraninfo da turma de 1938 da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, Pacheco e Silva aconselha aos novos médicos que não
descuidem dos problemas étnicos do país, adquiridos pela catastrófica política de
imigração, e enfatiza a política eugênica como saída para a melhoria da genética
brasileira, aproximando-se as diretrizes proclamadas da eugenia negativa.
A higiene da raça, já o sabeis, repousa sobretudo em medidas
eugênicas: uma raça é tanto melhor quanto maior for o números de
famílias eugênicas, isto é, de componentes hereditariamente bem
dotados. [...] A indiferença pelos problemas raciais, a inobservância
das leis biológicas, o desprezo pela experiência ântropo-sociológica
se fazem sentir cedo ou tarde sobretudo nas nações novas, com
incalculáveis prejuízos para a coletividade (ACPS, 1939, p. 30/32,
[12A]).

Nesse ponto, o autor deixa claro que caberia aos novos médicos não apenas
incentivar a união entre os “geneticamente favorecidos”, como também intervir nas leis
biológicas pela experiência antropossociológica. Para Marques (1994, p. 44), com o
auxílio da “ciência” eugênica, os médicos, como representantes políticos, poderiam
(re)modelar os corpos físicos e sobretudo o corpo social, ao impor o lugar dos diferentes
grupos na sociedade que só poderiam conquistar outras posições “assim que atingissem
o branqueamento, a disciplina e a normalização”.
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4. Infância e anormalidade para Pacheco e Silva, na década de 1930

A infância é a idade de ouro da higiene mental.
William White

Discute-se aqui a concepção de infância “anormal” para Pacheco e Silva a partir
dos preceitos da higiene mental e da eugenia, vistos nos capítulos anteriores. Cabe
analisar como aconteceram a absorção e propagação dessas ideias no campo
educacional do estado, nas primeiras décadas do século XX. Por fim, resta saber como o
potencial normativo propostos por essas novas diretrizes fundamentaram a construção
de um novo campo de assistência e tratamento para os “menores anormais”.

4.1. Filhos sãos, adultos regenerados
“O século XX é o século da criança”, disse o médico Spartaco Vizzotto, na
edição de 1949 do Boletim de Hygiene Mental. O século dedicado à infância é
consequência, segundo ele, da declaração dos direitos do homem, da abolição da
escravatura e da emancipação da mulher. Para o médico, foram os preceitos cristãos de
igualdade que permitiram ao homem reconhecer os direitos da criança, mas seriam
sobretudo os fundamentos da higiene mental que possibilitariam que essas crianças
crescessem sadias.
Para Vizzoto (1949) e Pacheco e Silva (1936, [9B], representantes da Liga
Paulista de Higiene Mental, deviam ser tomadas medidas profiláticas na infância para
impedir manifestações “anormais” na vida adulta. O conhecimento sobre o
funcionamento psíquico e físico da criança tornou-se importante, então, para que os
médicos pudessem estudar a influência de fatores que ocasionariam a eclosão de
“psicopatias” e doenças congênitas.
De acordo com Foucault (2002), a arma da psiquiatria foi raptar a criança para
conseguir generalizar e difundir seus conhecimentos. A infância não seria em si um
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território novo de ação, mas, sim, o caminho para que os psiquiatras pudessem
perscrutar condutas suspeitas em toda a população. Para integrar o domínio da
psiquiatria, bastava ser portador de um vestígio qualquer de infantilidade.
A infância como fase histórica do desenvolvimento, como forma geral
de comportamento, se torna o instrumento maior da psiquiatrização. E
direi que é pela infância que a psiquiatria veio a se apropriar do
adulto, e da totalidade do adulto. A infância foi o princípio da
generalização da psiquiatria; a infância foi, na psiquiatria como em
outros domínios, a armadilha de pegar adultos (FOUCAULT, 2002, p.
386).

Pacheco e Silva (1936, [9B]), a esse respeito, entendia que não só a medicina
criou especialidades para estudar o sistema nervoso e os distúrbios psíquicos da criança
como também os educadores, legisladores e sociólogos se debruçaram sobre a infância.
Para ele, era necessário que uma rede de profissionais com conhecimentos distintos
atuasse conjuntamente na formação da “mentalidade” das novas gerações. Assim, a
higiene mental era apresentada como um conjunto de medidas executadas por médicos
psiquiatras e pediatras, sociólogos e educadores, entre outros, que pudessem regular o
hábito de vida dos indivíduos, criando propostas para acompanhar e intervir desde a
concepção de uma gravidez até a vida adulta (ACPS, 1936, [9B]).
Para médicos higienistas como Arthur Ramos29 (1939) e Renato Kehl (1947),
estudar e intervir nos primórdios da vida era fundamental para a constituição de adultos
mais adaptáveis às necessidades da sociedade, em melhores condições psíquicas e
físicas. Quanto mais cedo fossem detectadas as patologias, mais fácil seria “desmontá-las e corrigi-las”.
O adulto é um ser formado, com o seu passado de erros e
incompreensões. Para ajustá-lo à sociedade, torna-se necessário
muitas vezes provocar um desmonte na máquina complexa das suas
emoções, dos seus instintos, da sua inteligência, para ajustá-lo a novas
situações. Mas, na criança, podemos prevenir o aparecimento desses
conflitos e desses desajustamentos. É por isso que o Dr. William
White disse, certa vez, que a infância é a idade de ouro para a higiene
mental (RAMOS, 1939, p.17).

Sobretudo porque:

29

Médico e psiquiatra alagoano, Arthur Ramos dirigiu o Instituto de Higiene Mental, na década de 1930,
no Rio de Janeiro. Sofreu forte influência das teorias psicológicas de Sigmund Freud, Carl Jung e Alfred
Adler e participou da introdução e da divulgação da psicanálise pelo Brasil (SIRCILLI, 2005).
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É na infância que se instalam os núcleos da vários estados
psicológicos surgidos no curso da juventude, da mocidade ou mesmo
mais tarde, como reflexo de emoções incidentais conservadas no
subconsciente das crianças (KEHL, 1947, p. 85).

Mais complexa, a vida de um adulto apresentaria enormes dificuldades para
tratar os “desajustes”. Além do quê, para a higiene mental, a origem das patologias
poderia ser encontrada na formação dos indivíduos, a depender da qualidade genética da
união dos casais e do meio socioeconômico e cultural de uma família. Embora a
finalidade do interesse na infância desses dois representantes da higiene mental fosse
muito parecida, planejavam suas ações de modos bastante diferentes.
Arthur Ramos foi muito influenciado pela psicanálise (GUTMAN, 2007),
enquanto Renato Kehl logo seguiu as diretrizes mais “radicais” da eugenia. Isso
significa que, além das ações propostas pela eugenia dita positiva, baseada em teorias
neolamarckistas e ambientalistas, que defendiam ser possível alterar traços hereditários
a partir de ações higienistas e educativas, abraçou também a eugenia negativa, pautada
em argumentos de cunho mendelista e restritivo segundo os quais as alterações
hereditárias exigiam o uso de ações externas (MOTA; SCHRAIBER, 2009).
Ella [eugenia negativa] visa a restrição do nascimento de individuos
anormaes, doentes degenerados, tarados. Propõe para esse fim estatuir
o exame pré-nupcial dos nubentes, prohibindo o casamento entre os
individuos inaptos para a bôa procriação. Só com esta pratica
preservar-se-ia o mundo de tão grande numero de incapazes, que
inferiorizam que degradam a espécie humana; que enchem asylos,
prisões, constituindo essa grande massa de inuteis que sobrecarregam
os encargos do Estado e da parte sã e trabalhadora da família humana.
A Eugenia negativa é favorável á esterilização dos individuos
perigosos á especie. Para evitar a geração de anormaes, a interdição do
casamento é um “meio attenuado”, emquanto a esterilização é um
“meio radical” (KEHL, 1922, p. 32, grifo nosso).

Na concepção de Renato Kehl, a eugenia, ciência da seleção humana, auxiliaria
a natureza na evolução da espécie humana. Para melhor qualificar as futuras gerações, a
higiene da raça faria uma seleção racional dos aspectos físicos e morais da população,
pela prevenção e sobretudo pelo programa traçado pela eugenia negativa, que visava
restringir o nascimento de indivíduos “anormais”. Como método para impedir gestações
de “degenerados”, fazia-se o exame pré-nupcial dos casais e se proibiam casamentos
entre indivíduos “inaptos” (KEHL, 1922).
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Segundo o autor, a eugenia negativa se propunha incentivar a procriação entre os
homens da elite e as mulheres “superiores”, criando, assim, uma “aristocracia dos
eugenizados”. Afirmava que muitas esterilizações estavam ocorrendo pelo Brasil, como
medida profilática, e almejava ainda que futuramente fossem multiplicadas, pois eram
indispensáveis para impedir o nascimento de “degenerados”. Essa era grande tarefa da
psiquiatria na República – regenerar a nacionalidade brasileira, prevenir e impedir a
degeneração física e mental da população. Para tanto, a LBHM:
[...] montou laboratórios de psicologia aplicada, ambulatórios de
psiquiatria, consultórios de psicanálise; aplicou testes psicológicos nas
escolas públicas e em fábricas; organizou diversas semanas
antialcoólicas; criou uma clínica de atendimento à criança; procurou
intervir na política imigratória; apresentou programas de seleção e
orientação profissional; propôs medidas de esterilização e de controle
pré-nupcial (REIS, 1994, p. 49, grifo nosso).

Em São Paulo, Pacheco e Silva recebeu sensível influência do que acontecia na
Liga Brasileira de Higiene Mental, principalmente sob o espectro seguido por Renato
Kehl, que propunha intervenções obstrutoras fundamentadas na eugenia negativa. Em
sua fala de abertura para o I Congresso Brasileiro de Eugenia, diz de seu orgulho de ter
um paulista, Kehl, no pioneirismo da criação da primeira Sociedade Brasileira de
Eugenia e segue dizendo da relevância de constituir no Brasil um ideal racial a ser
perseguido, que incluiria ações profiláticas e impeditivas.
Bem hajam os abnegados brasileiros que ainda se lembram dos seus
compatriotas, proccupando-se com a seleção humana, sem se deixar
empolgar pelo extraordinário desenvolvimento material do paiz,
numa época em que muitos cuidam de melhorar as especies animaes e
vegetaes, deixando no mais completo esquecimento a raça que se
forma, sem proteção e sem amparo, sem leis que prohibam a união de
elementos malsãos, sem o necessário apparelhamento sanitário e
educativo que as nossas condições exigem, para que os nossos
posteros possam conduzir a Patria aos altos designios que lhe estão
fadados (ACPS, [ca. 1929], p.1, [11A]).

Dentre as medidas eugênicas, a ação educativa apareceu como a mais eficiente e
profilática. Notórios médicos fizeram parte da Secção de Puericultura e Higiene Infantil.
Para Reis (2000, p. 5), a participação desses destacados profissionais era indicativa da
importância que se atribuía à questão da infância. Parecia ser necessário atingir desde
cedo as crianças, desde os primeiros meses de vida, para prevenir para prevenir a grande
demanda dos dispensários.
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Desse modo, o primeiro período republicano foi marcado por diversos projetos
de prevenção e remediação para a infância e a juventude. Além da difusão da
puericultura, podem-se destacar os esforços dos higienistas para modificar a legislação
referente aos “menores”, a construção de estabelecimentos de assistência às crianças
“abandonadas”, a formulação de tratamentos e educação diferenciada aos “menores
anormais” e o investimento no ensino primário para a infância “normal” (PATTO,
1999[a], p. 320).
Mas, sendo possível evitar o nascimento de um “degenerado”, os eugenistas
empenhariam todas suas forças em tal prevenção. Com isso, apostaram em medidas de
intervenções anteriores à concepção, como o exame pré-nupcial, de modo que os
médicos pudessem decidir se o casamento seria aceito ou não. No entanto, apesar dessa
insistência, o exame pré-nupcial obrigatório nunca foi implantado no Brasil (ANTUNES,
2002).

4.2. Nas mãos dos noivos se acham as luzes ou as trevas da prole 30
Com o projeto de regeneração da população, o enlace matrimonial se tornou
importante para a constituição de filhos mais “sadios”. O casamento seria a instituição
primeira para regular a integridade de uma família, e a medicina atuaria no impedimento
da procriação de sujeitos que infligiriam a espécie humana.
Em 1936, Pacheco e Silva propõe que os ensinamentos da eugenia ajudem
médicos e educadores a cuidar das novas gerações, procurando mais bem dotá-las física
e psiquicamente. E argumenta, em A Higiene Mental do Lar, que um dos procedimentos
mais importantes para constituição de famílias “sadias” e “fortalecidas” seria a
submissão obrigatória dos nubentes ao exame pré-nupcial.
O exame pré-nupcial deverá apoiar-se nessa nova ciência que é a
Eugenia, que visa a pesquisa e a aplicação de conhecimentos úteis à
reprodução, à conservação e à melhoria das raças humanas, tanto
sob o ponto de vista físico, como psíquico. Os trabalhos da genética
humana, conquanto ainda exigindo novas pesquisas e observações, já
nos permitem reconhecer e afastar os portadores de taras
neuropsicopáticas, de forma a impedir a perpetuação das estirpes
degeneradas (ACPS, [ca.1950], p. 1, [5A]).
30

Frase de Renato Kehl em A cura pelo espírito (1947, p. 155).
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Na já citada palestra que proferiu pela rádio Difusora sobre exames pré-nupciais,
previne os jovens da época a não cometerem os mesmos erros das gerações anteriores e
adverte-os de que, para isso, deveriam tirar proveito da higiene e da eugenia. Essa
tendência mais próxima à biologia e à eugenia no movimento de higiene mental,
alicerçada na noção de superioridade racial e hereditariedade propunha a esterilização
dos portadores de “doenças mentais” (ANTUNES, 2002, p. 89).
Com o foco na prevenção, os exames pré-nupciais buscavam prevenir o
nascimento de crianças “degeneradas”, pois acreditava-se que boa parte das moléstias
mentais como as psicoses e os traços “anormais de caráter” eram transmitidas pelos
genes dos pais. Para Vizzotto (1949), o estudo sobre a transmissibilidade hereditária
recebera grande contribuição dos psiquiatras germânicos, desde o início do século XX,
proliferando-se estudos sobre o tema, inclusive no Brasil.
Estudos estatísticos realizados em larga escala nos permitem levar a
efeito prognósticos heredológicos com relativa precisão. Assim, si em
um casal, um dos pais for débil mental, haverá a probabilidade de 40%
de os filhos o serem também; si os dois forem, todos os filhos se-loão. Nos epiléticos, tomados globalmente, a tara incide em 28% dos
filhos. Nos esquizofrênicos, temos as probabilidades de 65 e 15%,
respectivamente, para as taras bilaterais e unilaterais. Nas psicoses
maníaco-depressivas, a freqüência provável oscila entre 32 e 39%.
Poderíamos ainda citar inúmeras outras doenças mentais em que a
transmissibilidade é um fato inconteste, mesmo naquelas em que há
um fator externo patogênico como as sífilis nervosas, a artérioesclerose cerebral e as psicoses tóxicas (VIZZOTTO, 1949, s/p).

A forte influência da genealogia no surgimento das “doenças mentais” era
colocada pelos médicos como uma das grandes dificuldades a enfrentar nos estudos
sobre a hereditariedade. Segundo Patto (1999[a], p.340) esse era um terreno fértil para a
produção do estigma familiar – “é impossível conhecer uma pessoa sem conhecer-lhe a
família”.
Também no cenário internacional se debatia a “regeneração” da população por
meio dos ensinamentos da eugenia, ainda que houvesse diversas tendências no
movimento de higiene mental, predominavam as ideias eugênicas. Em sintonia com as
teorizações estrangeiras, Pacheco e Silva tornou-se porta-voz dessa ideologia científica
que buscava explicar as diferenças sociais pelas diferenças raciais.
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Como importante membro da Liga Paulista de Higiene Mental, fez vários
intercâmbios com as ideias eugênicas de outros países e, ao retornar do Congresso
Internacional de Psiquiatria Infantil e Higiene Mental, em 1937, por exemplo, redigiu
um documento para ser entregue ao então ministro da educação e da saúde, Gustavo
Capanema, atualizando-o a respeito das últimas orientações da eugenia (ACPS,
[ca.1937], [5B]).
Pacheco e Silva relata que, na Alemanha, a esterilização já estava sendo adotada,
ao lado de outros métodos eugênicos eliminatórios, assim como em alguns estados dos
EUA, que aprovaram leis de aplicação de esterilização em seus habitantes. Destacava
também as medidas tomadas na Espanha, onde se criaram alguns processos de
interrupção de gravidez, castração, esterilização e se apoiou o estabelecimento de uma
legislação internacional “liberada de todo processo político ou religioso, em harmonia
com os resultados das investigações mais modernas sobre a biologia da
hereditariedade” (ACPS, [ca.1937], p. 7, [17A]).
De fato, a opção eugênica entre os psiquiatras brasileiros da LBHM, na década
de 30, era defendida com entusiasmo. O anseio desses médicos era de constituir um
modelo de Estado parecido com o que vinha ocorrendo em alguns países da Europa e
América. Isso quer dizer que, desejavam que a organização estatal compreendesse a
sociedade pela matriz conceitual da biologia, ou seja, da superioridade racial
(ANTUNES, 2002; COSTA, 2007).
Em São Paulo, por exemplo, na tese de Pedro Monteleone, defendida em 1929
pela Faculdade de Medicina de São Paulo, o médico propunha um esboço de lei para o
exame médico pré-nupcial que deveria ser seguida pelas repartições de saúde pública de
todo o país para controlar os casamentos31. Uma das intenções do autor era aplicar,
pelos exames pré-nupciais e esterilizações, as diretrizes eugênicas na população
brasileira para a “melhoria” racial, sobretudo, os nordestinos deveriam ser
inspecionados para o favorecimento do embraquecimento.
O typo do nordeste, segundo Oilveira Vianna, mestiço indo-arico,
deve evoluir num sentido ou noutro: ou para o homem europeu, ou
para o homem americano.[...] Tudo está a indicar, conclui Oliveira
31

No Artigo 1º da legislação criada por Monteleone (1929), era proposto que ambos os nubentes
apresentassem certificado médico datado de cinco dias antes do matrimônio atestando que gozavam de
perfeita saúde, sem moléstias graves transmissíveis ou defeito físico.
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Vianna, que o regresso do typo mameluco se dará em favor do homem
branco, pela progressiva eliminação do sangue vermelho. No nordeste,
o typo que há de surgir, no fim deste trabalhoso processo selectivo, a
que elle está sujeito, há de ser, alli – como no centro, como no sul,
como em todo paiz – o aryano vestido com a libré dos nossos climas
tropicaes (MONTELEONE, 1929, p. 108).

De acordo com Cunha (1988), essa perspectiva eugênica conseguia unificar
diversos projetos em um eixo comum da racionalidade científica, que até os anos 20 não
havia unicidade. Sobretudo, as inúmeras sub-divisões da medicina que de antemão
encontravam-se dispersas e tornaram-se complementares. A essa nova medicina caberia
integrar diferentes disciplinas em seu interior para vingar o processo de regeneração,
conciliando os fenômenos biológicos e os “imperativos” do meio, fundamentais para a
determinação hereditária.

4.3. Escola: lugar por excelência para “a descoberta dos anormais”
Na tarefa de regenerar a população, a criança paulista deveria ser higienizada,
constituindo-se com corpo e mente sadia, pela rigorosa educação física, moral e
psíquica. No entanto, em face da dificuldade para alcançar as crianças e resolver o
problema, os psiquiatras eugenistas tornaram as escolas palco de acessibilidade para
seus propósitos.
Assim, a educação estaria no centro da assistência e do tratamento dado à
infância, que, na década de 1930, privilegiava a escola como lugar de formação. De
acordo com Patto (2005, p. 134) – que discute o papel da escola no discurso da Liga de
Higiene Mental Brasileira –, os educadores,

médicos e psicologistas que

compartilhavam do ideário “protofascista” dominante, viam na escola a instituição
preferencial para a regeneração de um povo “primitivo”. Não por acaso, o lema
educacional da época foi “escolas cheias, cadeias vazias”.
Os higienistas promoveram campanhas pela defesa da escolarização de toda a
população para que pudessem gerenciar os alunos. No entanto, apesar da
supervalorização das escolas, Bittencourt (1990) identifica no discurso da elite
governante de São Paulo afirmações falsas sobre a verdadeira oferta de escolas para os
paulistas – pelos dados investigados, nota-se a escassez de instituições educacionais.
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Para a autora, a questão escolar no estado era muito mais discursiva do que prática, já
que grande parte das pessoas estava longe de frequentar a escola, como se arrogava o
governo.
Apesar disso, o lema aclamado pelos higienista era o de regenerar pela
educação, ou seja, centralizava na escola o espaço ideal para as “reformas” morais e
intelectuais. Os médicos projetavam na instituição escolar a concretização do plano
preventivo que almejavam instaurar, muito mais do o lugar para difundir
igualitariamente o conhecimento. A ideia era identificar as “anormalidades infantis”
para que se construísse enfim um país com ordem e progresso (PATTO, 1999[a]). Para
tanto, os republicanos:
[...] desde Caetano de Campos, entendiam que era necessário instruir o
povo para que se conquistasse a cidadania, pois somente o conhecer
proporcionaria vencer e progredir, fazendo do país uma nação
civilizada – princípio constituinte de todos os povos modernos, numa
ótica positivista (MARQUES, 1994, p. 101).

Para Pacheco e Silva ([ca. 1938], [15B]), a “boa” educação corresponderia à
orientação das “forças instintivas” da criança e sua adaptação às condições ambientes.
Assim, com todas as crianças matriculadas nas escolas, seria mais fácil identificar
aquelas cujo comportamento deveria ser “reformado”. No mundo idealizado, seria a
escola primária o lugar por excelência para “a descoberta dos anormais”, que se
revelariam pela dificuldade em aprender.
O educador é, neste sentido, um dos interlocutores mais constantes dos textos de
Pacheco e Silva, que pretendia esclarecê-los sobre as complicações psíquicas desses
menores. Há esclarecimentos dessa natureza em Assistência aos menores desvalidos
(1929, [4B]), Infância Anormal e Criminalidade ([ca.1934], [10B]), Conselho aos pais
das crianças nervosas (1935, [6B]), Importância da higiene mental na infância (1936,
[9B]) e Congresso de Psiquiatria Infantil e Higiene Mental ([ca.1937], [5B]).
As “anormalidades” mais graves poderiam ser atenuadas pela educação
especializada, que teria condições de modificar a formação moral. No Boletim de
Higiene Mental, da Liga Paulista, a criança “anormal” aparece aos olhos dos adultos
pela inquietação constante, a “criança de educação difficil folheia todos os livros em

85

poucos minutos, pouca ou nenhuma attenção dá ás suas gravuras, e logo os abandona, á
procura de outra distracção” (BAPTISTA, 1929, s/p).
Para Pacheco e Silva ([ca. 1938], [15B]), todas as crianças teriam em si um
potencial para a educação e, contradizendo algumas correntes da época, afirma que
havia ainda poucos estudos para concluir um diagnóstico de que uma criança era
ineducável. É curioso, no entanto, que sob sua direção as crianças internadas no
Hospital do Juquery eram classificadas, justamente, pela nomeação “educáveis” e
“ineducáveis”32.
A controvérsia a respeito da real efetividade da educação recebia diversas
orientações entre os higienistas. Segundo Kehl33 (apud MARQUES, 1994, p. 103),
haveria as pessoas educáveis e ineducáveis, sendo estes aquela parcela da população
comprometida por doenças e “anormalidades”. O autor designou-a “gente indomável”, e
era esse o grupo que os professores deveriam identificar, já que, nesse caso, o ensino
seria ineficaz. Para ele, a “constituição é resultante de um processo hereditário
irremovível. Quem é bom já nasce feito!”.
De uma forma ou de outra, o termo “ineducável” foi absorvido na linguagem
médica e jurista, na Primeira República. Os “ineducáveis” recebiam atenção dos
higienistas, que pensavam ser melhor educarem-se os “abandonados”, “anormais” e
“delinquentes” em locais apropriados. Pacheco e Silva ([ca. 1938], [15B]) se apropriou
dessa tese e, desse modo, acreditava ser imprescindível treinar os indivíduos com
desenvolvimento “anômalo” em espaços distintos, para que pudessem controlar seus
instintos e adquirir com mais tranquilidade novos hábitos. Para ele, o malogro das
crianças “anormais” poderia se dever ao fato de não terem espaços adequados de
tratamento.
Todas as vozes que se elevam na discussão do árduo problema do
tratamento e assistência aos menores anormais são unânimes em
recomendar a educação especializada o mais cedo possível. Isso não
só por ter a experiência pedagógica demonstrado que o
aproveitamento diminue com o passar dos anos, como também por ser
necessário o amparo precoce do menor, para prevenir sua perversão
e consequentes práticas antissociais (ACPS, [ca. 1938], p. 1, [15B]).

32

Cf. capítulo 5.
KEHL, Renato. A medicalização da raça: médicos, educadores e discurso eugênico. Boletim de
Eugenia, Rio de Janeiro, v.1, n. 9, 1929.
33
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Ainda segundo Pacheco e Silva, a capacidade de aprendizagem seria
determinada congenitamente, sendo função do professor estudar o psiquismo do aluno e
detectar como ele poderia tirar o máximo de proveito dos princípios da educação
higienista. Nesse sentido, uma função da educação seria concorrer para a formação de
caráter do educando (ACPS, [ca. 1938], [15B]).
Pacheco e Silva entendia que algumas doutrinas pedagógicas acreditavam no
desenvolvimento espontâneo da personalidade e viam a educação como mais um meio
para isso, enquanto outras acreditavam-na fundamental para a formação de caráter
(ACPS, [ca. 1938], [15B]). Posicionando-se entre essas duas tendências, afirmava que o
papel da educação “é o de formar o indivíduo sem quebrar a força de sua
personalidade, isto é, sem tentar alterar sua estrucutura psíquica, de modo que possa
adaptar-se harmoniosamente ao convício social” (ACPS, [ca. 1938], p. 2, [15B]).
Para tanto, a escola teria a tarefa de cuidar das crianças para que, pela obediência
e disciplina, elas pudessem crescer aptas ao convívio social. Seria no ambiente escolar o
espaço ideal para detectar os desvios, as “anormalidades”. Assim, os higienistas
elaboraram propostas de intervenções na educação que iam desde a aplicação de testes
psicológicos à instrução das professoras primárias.
Sob essa orientação, a escola criou novas organizações, calcadas na “noção de
indivíduo como unidade básica de análise” e no “procedimento de classificação”. A
psicologia foi convocada a desvelar a natureza infantil de cada criança, visando o
diagnóstico e o tratamento adequado. A população escolar era classificada e dividida
pelos testes aplicados. Todos os que não se enquadrassem nos novos “moldes de
racionalidade”, ou seja, que não correspondessem ao perfil estabelecido pela higiene,
eram enviados aos estabelecimentos especiais (PINTO, 2001[a], p. 220).

4.4. Conceituações da “infância anormal”
Diante de seu novo objeto, a ciência médica e jurídica tinha grande interesse em
definir quais eram as crianças “normais” e as “anormais”. Na literatura psiquiátrica da
época, a expressão “infância anormal” identifica um estado genérico, podendo incluir
“[...] as assim chamadas crianças cegas, surdo-mudas, idiotas, cretinas, imbecis,
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epiléticas, histéricas, paralíticas, hemiplégicas, imbecis morais, portadores de
perversões dos instintos, retardadas, débeis, instáveis, desequilibradas, indisciplinadas,
ingovernáveis”. (ZUQUIM, 2001, p. 2).
Pode-se perceber, contudo, que havia uma predileção pelo uso do termo
“menores anormais” às crianças de classes desfavorecidas, que corresponderia também
às “crianças delinqüentes” ou abandonadas. Segundo Zuquim (2001), para além do
objeto científico, os “menores” devem ser compreendidos como um problema a ser
resolvido pelas políticas de Estado. Para a autora, a identificação de uma criança
“anormal” estava atrelada a uma distinção de cunho sócio-econômico entre a infância
em perigo, que não recebera educação suficiente, e a infância perigosa, que estava
ligada a delinqüência.
Para as crianças das famílias burguesas, busca-se ima liberação
protegida, através das normas de higiene e das atividades escolares,
incentivadas por médicos e pedagogos em colaboração dedicada das
mães. Para a criança pobre, a mãe deve empreender uma vigilância
das liberdades (idem, p. 48).

Pelo regulamento da assistência e proteção aos menores abandonados e
delinquentes, de Minas Gerais, em 1927, “anormais” eram todas as crianças que, por
razão qualquer, se acham em “[...] condições de inferioridade e não podem adaptar-se
ao meio social em que se destinam a viver. Após a identificação, essas crianças eram
assistidas e sujeitas a tratamento especial: os anormais por déficit físico; os anormais
por déficit sensorial; os anormais por déficit intelectual; e os anormais por déficit nas
faculdades afetivas” (apud ASSUMPÇÃO, 1995, p. 42).
Pelo que se pode compreender dos textos de Pacheco e Silva, “anormal” seria
também uma designação mais ampla às crianças de um determinado seguimento social,
que abarcaria qualquer desvio da “normalidade”, fosse físico, intelectual, moral, afetivo
ou sensorial. É de se perceber, pela escolha do termo “menor” a orientação política que
fundamentava os critérios de classificação e intervenção do autor, que estava
preocupado com as crianças potencialmente perigosas.
Dentre as “anormalidades” descritas por Pacheco e Silva, estariam incluídas as
psicopatias, que designariam um estado patológico mais grave, em que predominariam
na criança os distúrbios mentais e as falhas na capacidade moral; e a debilidade mental,
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que designaria todas as doenças cerebrais congênitas ou adquiridas na primeira infância
que dificultariam o processo intelectual (ACPS, [ca.1934],[10B]; 1936 [9B];
[ca.1937],[10C]; [ca. 1938], [15B]; 1941, [3C]).
Outro ponto importante sobre a teorização da “anormalidade”, na obra de
Pacheco e Silva, referia-se as causas e os critérios de classificação. Em Infância
anormal e criminalidade ([ca. 1934], p. 2, [10B]), ele aponta três grupos de causas das
“anormalidades” na infância: primeiramente, têm-se as causas patológicas das
deficiências ou perversões em consequência de um processo originado no período
intrauterino ou na primeira infância; em segundo lugar, as causas sociais, derivadas de
educação mal orientada, de miséria ou de “vagabundagem”; e terceiro, as associações
de elementos das duas categorias anteriores, que seriam decorrência do alcoolismo do
pai, da prostituição da mãe ou da alienação mental de um deles.
Desse modo, pode-se perceber que as “anormalidades” eram justificadas por
diversas possibilidades que passavam pelo âmbito social e individual. No entanto,
sobressaiu o uso das categorias psicológicas34 como modelo de análise à infância
“anormal”, isso se deve ao momento histórico vivido por Pacheco e Silva, no qual as
justificativas buscavam encontrar no desenvolvimento da criança os índices e padrões
normativos. O exame empreendido em cada menor buscava investigar todas as variáveis
possíveis. E o médico era o único capaz de conhecer a natureza da constituição psíquica
do “anormal” e receitar o tratamento adequado.
[...] nem sempre é o estado somático de tais crianças indicativo da sua
anormalidade; algumas há que não patenteiam qualquer estigma físico
de degeneração, parecendo não se desviar do tipo normal da espécie e
da sua raça. Em outras, porém, se deparam, desde logo, deformidades
congênitas e perturbações patológicas que denunciam sua degeneração
e explicam sua anormalidade psíquica. Em alguns casos, bastaria para
a perfeita classificação do colegial a observação demorada de um
professor, ou professora, hábil, mas, na maioria deles, só o médico
poderá dar a última palavra, estabelecendo o grau de anormalidade e
traçando o programa de educação especial (MORAES, 192735 apud.
PATTO, 1999[a], p. 333).

34

As categorias psicológicas podem ser compreendidas, de acordo com Zuquim (2001, p.11), como “as
marcas de um discurso que ainda não se legitima como psicológico, mas que já traz a matriz de uma nova
linguagem que se anuncia”.
35

MORAES, E. Criminalidade da infância e da adolescência. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1927, p. 53-54.
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De acordo com Pacheco e Silva, após a detecção de “anormalidade”, havia ainda
uma etapa difícil, que seria a caracterização do tipo de alteração presente no indivíduo.
Essa caracterização se apoiava ora em critérios de classificação pautados na escala de
Morel (debilidade mental, imbecilidade e idiotia), ora nos estudos de Ziehen, que
introduziu o conceito de psicopatia (ACPS, [ca.1938], [15B]). Ele acreditava ainda que
critérios de classificação facilitariam a indicação da terapêutica mais eficaz no
tratamento dos menores.

As psicopatias
Engloba-se sob tal designação [psicopatas] um grupo de anomalias
psíquicas e congênitas, que se acham no limiar do estado normal e
das doenças mentais. O defeito está circunscrito ao âmbito da
afetividade, da vontade e dos impulsos vitais (ACPS, [ca. 1938], p. 4,
[15B]).

As psicopatias estariam dentro das anomalias descritas por perturbações ou
falhas na capacidade moral e no caráter. Esse grupo de menores identificados pela
psicopatia eram considerados passíveis de se educar; pela educação corretiva, elas
poderiam se reinserir na sociedade. Acrescente-se que, para os higienistas, quanto mais
cedo a psicopatia fosse detectada, maior seria a chance de adaptação (PEREIRA, 1995).
Na visão de Pacheco e Silva, eram os psicopatas, por sua constituição psíquica,
que criavam dificuldades nos ambientes mais diversos da sociedade; eram os primeiros
a malograr na escola, no trabalho e na vida social. No entanto, não era fácil apreender as
diferenças entre as psicopatias e as dificuldades que estariam dentro do espectro da
“normalidade”.
As causas hereditárias da eclosão de psicopatias preocupavam especialmente. Os
higienistas estavam atentos às crianças que tinham na linhagem genealógica familiares
doentes, pois poderiam apresentar os primeiros “sinais de desequilíbrio psíquico, por
vezes muito ligeiro, outras vezes acentuadíssimo, sem que se encontre na autópsia dos
centros nervosos a causa dessas perturbações” (PATTO, 1999[a], p. 330).
Quando o comprometimento biológico não aparecia, esses menores eram
submetidos a uma educação especial, para prevenir o surgimento da loucura ou do
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crime. Assim, os educadores eram o alvo por excelência dos higienistas para a
compreensão da profilaxia e detecção de “anormalidades”, “o que contribuía para a
constituição de um olhar que psicopatologiza as condutas infantis” (Ibidem, p. 330).
Em 1928, as prescrições educativas do dr. Fausto Guerner, membro da
diretoria da Liga Paulista de Higiene Mental, chamavam a atenção de
pais, professores e público em geral para “anomalias de conduta e de
caráter” – as constituições “emotiva”, “psicastênica”, “mitomaníaca”,
“paranoica”, “ciclotímica”, “esquizoide” e “perversa”, segundo as
concepções de Janet, Kraepelin, Kretschmer e Bleuler – que estariam
na base da “insuficiência de aproveitamento do ensino” de muitas
crianças (Ibidem, p. 331).

Ainda segundo as descrições de Pacheco e Silva, as psicopatias seriam a
manifestação de extrema intensidade ou a completa ausência das emoções, comparado
ao que se observava na criança “normal”. Os psicopatas apresentavam as mesma
características psíquicas dos “normais”; a diferença era apenas de grau: “[o] normal
representa, em regra, o ótimo, com pequenas variações. Assim, é caracterizado por um
quantum de afetividade, vontade, impulsos vitais, mantidos em certo limite. As
oscilações para cima ou para baixo desse quantum justificam a hipótese de psicopatia”
(ACPS, [ca. 1938], p. 5, [15B]).
Dentre as psicopatias que podiam eclodir nas crianças, segundo os critérios
descritos por Pacheco e Silva, apoiado na teoria de Ziehen, havia sete classificações que
poderiam auxiliar aos pais e professores a detectarem se em casa ou na escola suas
crianças apresentavam “anormalidades” (ACPS, [ca. 1938], p. 3, [15B]).
Primeiramente, havia o grupo dos sensitivos, que seriam os menores de
sensibilidade aguçada, com reações mais internas que externas. Em geral, se mostravam
esquivos, desconfiados e tímidos, embora fossem disciplinados e bons alunos. A
depender da situação, os sensitivos ficavam acuados e poderiam ter reações
“histeroides” como fugas, sonambulismo, terror noturno, enurese noturna etc.:
[...] caritativos e compassivos, tendem a prestar assistência aos
necessitados, mas, temendo consequências desagradáveis de qualquer
atividade, assumem atitude aparentemente egoística. Por outro lado,
apresentam hipersensibilidade sensorial. Não toleram iluminação
intensa, barulho ou cheiros desagradáveis. Essa alta sensibilidade
também se traduz em paladar difícil de ser agradado. Daí serem os
sensitivos maus comedores e reagirem com vômitos às tentativas de
alimentação forçada. Até na pele nota-se a hipersensibilidade. Têm
tremores, calafrios, arrepios, quando entram em contato com certos
91

tecidos e temperaturas extremas. Os órgãos de equilíbrio também são
atingidos por essa estranha sensibilidade. Daí tonturas, vertigens,
vômitos, com balanços e viagens em veículos. Fisicamente, são, em
geral, fracos, extenuam-se com facilidade, apresentam exagerada
labilidade vaso-motora e suas consequências. Têm necessidade de
longo repouso e por isso pela manhã, ao acordar, apresentam-se
sonolentos por tempo inhabitual (ACPS, [ca. 1938], p. 6, [15B]).

O segundo grupo descrito por Pacheco e Silva é o dos chamados expansivos, que
seriam as crianças mais vivas e também mais agressivas. Pelo registro, nota-se que se
trata das crianças mais desafiadoras, que aparentam ter pouco medo das situações.
Seriam aquelas que enfrentam pais e professores. Ao mesmo tempo, os expansivos
foram definidos como “queridos e admirados”:
Sentem-se sempre seguros e, mesmo em má situação, movem-se
livremente, desprezando ameaças. Em seu comércio, são impulsivos e
seguem irrefletidamente sugestões boas e más sem ligarem às
consequências. Entre conceber e executar um plano há apenas um
passo. Pouco influenciáveis, seguem caminho próprio. Preferem
brinquedos violentos e perigosos, que lhes nutram o prazer de
aventuras. Não toleram limitação à ânsia de movimento e atuação,
detestando o “dolce far niente”. Propensos a todos os conflitos,
pregam “boas peças” aos pais, aos mestre, aos condiscípulos, à
vizinhança, enfim a todos. Entretanto, mesmo essas más ações têm um
tom humorístico. Por sua atitude álacre, seus préstimos, tornam-se
queridos e admirados [...] Fisicamente robustos, têm enorme fôrça de
reserva e por isso, a-pe-sar de todos os desatinos, nunca se cansam e
nem sentem necessidade de repouso (ACPS, [ca. 1938], p. 7, [15B]).

Outro tipo de psicopatia encontrada por Pacheco e Silva eram os insensíveis,
que, segundo sua explicação, eram as crianças extremamente egoístas, impiedosas e
agressivas. Aquelas que não sentiam vergonha e se mostravam desinteressadas pelo
conhecimento. Também eram as que comiam vorazmente qualquer tipo de alimento, até
mesmo os encontrados em lixeiras.
Insensíveis à dor, não ligam aos mais violentos castigos corporais.
Gozam em geral ótima saúde. Completamente indiferentes ao meio e
às pessoas, não se prendem por qualquer sentimento de ordem
afetiva. Perversos, divertem-se com a tortura de seus companheiros e
dos animais. Por amadurecimento sexual precoce, entregam-se logo
ao onanismo e às perversões sexuais [...] são os desherdados da
sorte, brutalizados desde a mais tenra infância, e que reagem às
agressões do meio com violência desmedida. Transportados, porém, a
ambiente sadio, demonstram possuir sentimentos éticos. Todavia,
pertencem ao grupo dos psicopatas de educação difícil (ACPS, [ca.
1938], p. 8, [15B]).
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Havia também o grupo dos fantasistas, que, ao que parece, é o daquelas crianças
que mentem frequentemente ou inventam fantasias além do limite considerado normal.
Segundo Pacheco e Silva, as fantasias seriam comuns na infância, mas, se a incidência
fosse maior do que a esperada, poderia se tornar “anormalidade”. Quanto à fase em que
mais se manifestam os fantasistas:
[...] só um cuidadoso controle pode admitir a pseudologia fantástica
na criança de tenra idade. Os fantasistas são mais encontradiços nos
períodos pré-pubere e post-pubere. Os sonhos da puberdade, tão
decantados pelos poetas e analisados pelos psicólogos, constituem
fenômeno peculiar ao período (ACPS, [ca. 1938], p. 9, [15B]).

O quinto grupo em que se classificaram as psicopatias encontradas nas crianças
era o dos chamados epileptoides, que eram os pequenos epiléticos. Em geral,
apresentavam alterações de consciência como amnésia e para-amnésia, como também
impulsos agressivos. O estado da epilepsia também era comum a outros quadros de
psicopatia, por isso, a classificação devia ser cautelosa:
Existem, no entanto, certas dificuldades na classificação. O
sonambulismo, o terror noturno, a enurese, etc., encontrados no
epileptóide, são também comuns aos demais tipos de psicopatia,
mòrmente o sensitivo. A irritabilidade, por sua vez, é típica nos
sensitivos e nos expansivos. Por outro lado, muitos processos
orgânicos dão o mesmo quadro da psicopatia epileptóide. Tudo isso
indica a necessidade de extrema cautela na classificação (ACPS, [ca.
1938], p. 9, [15B]).

Chamavam-se histéricos os que compunham o sexto grupo. A histeria em
crianças podia ser a reação “psicopata” à influencia de causas exteriores. Havia
sintomas orgânicos, mas sua origem seria de ordem psíquica, portanto, não haveria
nenhuma alteração na base anatômica da criança. Para Pacheco e Silva, a histeria
infantil se explicava pela vontade de adoecer, de aparentar doenças. Os histéricos teriam
“complexo de inferioridade”.
O leit motiv da reação histérica, em regra, é dado pelo desejo de
adoecer ou ao menos de aparentar doença. A simulação é mais ou
menos subconsciente. As manifestações histéricas são muito
conhecidas e por isso dispensam comentários. O motivo psíquico
principal, e isso interessa à pedagogia, é a reação contra medidas
educativas inadequadas [...] Assim, as manifestações histéricas são
interpretadas como meio de conseguir o que seria vedado por outras
vias (ACPS, [ca. 1938], p. 9, [15B], grifo nosso).
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Finalmente, na classificação adotada por Pacheco e Silva, contavam-se os
instáveis, cuja psicopatia surgiria na infância, mas se agravaria na juventude e na fase
adulta, caracterizando-se pela mescla de vários tipos de distúrbio – conduta antissocial,
e tendência à criminalidade. Mostravam-se bastante influenciáveis e indecisos, fatores
que os conduziriam a companhias daninhas.
Instabilidade na conduta da vida social, malogro no trabalho,
tendências aos vícios sociais (fumo, álcool, morfina, cocaína,
sexualismo, etc.) levam ao ingresso no caminho do crime. Em todo
esses atos, porém, quase não há iniciativas e são praticados sob
influência alheia. Por causa da fraqueza de vontade, da ausência de
energia, do pequeno interesse às pessoas e aos objetos, da fugacidade
dos desejos, da superficialidade de vida interior, suas ações são
mutáveis e indecisas. Daí a inquietude interna que os atormenta e os
leva à procura contínua de novidades [...] A inteligência dos
instáveis, em geral, é lacunosa. Suas prendas formais patenteiam
inteligência superior à real. Ás vezes, porém, são bastante inteligentes
(ACPS, [ca. 1938], p. 10, [15B]).

Pela descrição das psicopatias, nota-se que a maioria das crianças seria
considerada psicopata, já que o diagnóstico era pautado na identificação de
comportamentos bastante comuns como, por exemplo, os sensitivos, identificados pela
“necessidade de longo repouso e por isso pela manhã, ao acordar, apresentam-se
sonolentos por tempo inhabitual” (ACPS, [ca. 1938], p. 6), ou os expansivos, que
“preferem brinquedos violentos e perigosos, que lhes nutram o prazer de aventuras”
(ACPS, [ca. 1938], p. 7, [15B]).
Trata-se de classificações que apresentam contradições e delimitações frouxas
do comportamento. Aparecem com riqueza de detalhes, mas com justificativas frágeis
para a identificação de cada grupo. Como exemplo, podemos citar a descrição dos
sensitivos – “são caritativos e compassivos, tendem a prestar assistência aos
necessitados, mas, temendo consequências desagradáveis de qualquer atividade”
(ACPS, [ca. 1938], p. 7, [15B]) – e dos insensíveis – “os desherdados da sorte,
brutalizados desde a mais tenra infância, e que reagem às agressões do meio com
violência desmedida. Transportados, porém, a ambiente sadio, demonstram possuir
sentimentos éticos” (ACPS, [ca. 1938], p. 8, [15B]).
Não se identifica um arcabouço teórico complexo de diagnóstico, tampouco um
método de trabalho. O que se conclui é que a psiquiatria ainda era incipiente na
diferenciação das psicopatias e de outras “anormalidades”, mas, mesmo assim, não
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hesitou em pôr em marcha um intenso processo de patologização das crianças que é tão
comumente percebido na contemporaneidade.
Além disso, na categorização feita por Pacheco e Silva, a teoria psicanalítica é
insinuada pelo uso do termo “histérico” – que retoma a tese freudiana da somatização de
processos psíquicos inconscientes como sintoma da histeria –, imputando ao grupo dos
histéricos o desejo subconsciente de adoecer para alcançar o que queriam.
É curioso, pois, constatar essa aproximação, mesmo que acanhada, de Pacheco e
Silva com a psicanálise. Pelas escolhas profissionais, sabe-se que ele se mostrou
radicalmente contra o uso da teoria por seus colegas psiquiatras. Diferentemente de seus
contemporâneos Franco da Rocha e Durval Marcondes, o autor adotou perspectivas
mais próximas do biodeterminismo, em relação à constituição dos indivíduos com grave
comprometimento psíquico.
Em 1947, escreveu um artigo intitulado “O fastígio e o ocaso da psicanálise”,
que pretendia alertar os psiquiatras recém-formados contra as doutrinas psicanalíticas
que então se propagavam pelo país como “manchas de óleo” (ACPS, 1947, p. 1, [14A]).
Jovens inexperientes, mal saídos da escola, destituídos de
conhecimentos gerais e especializados, sem a menor experiência
clínica, muito menos psiquiátrica, apegam-se cegamente ao estudo e à
prática da psicanálise, aceitando como dogma intangível tudo quanto
apregoava o mestre de Viena, arvorando-se em mentores de um
movimento que tem por objetivo principal demolir a chamada
“ciência oficial”, que persevera em seguir os moldes clássicos,
graças aos quais a psiquiatria tem podido avançar em todas as
direções, conquistando, nestes últimos anos, os mais belos triunfos no
campo da terapêutica (ACPS, 1947, p. 1, [14A]).

Certamente, não era a perspectiva psicanalítica a escolhida por Pacheco e Silva
para classificar e definir o grupo de menores que deveria receber assistência do Estado.
Mas é interessante notar como, já na primeira metade do século XX, a divulgação da
psicanálise mudou inclusive os conceitos e os termos utilizados pela psiquiatria clássica.
Quando designa determinado grupo como “débeis mentais”, por exemplo, Pacheco e
Silva não hesita em usar uma expressão que hoje soa mesmo desrespeitoso.

Debilidade mental
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Além das psicopatias, havia o grupo dos débeis mentais, ou oligofrênicos, que
era o das crianças com dificuldades intelectuais. Para Pacheco e Silva, esses menores
apresentavam “defeitos das faculdades psíquicas superiores, da compreensão, da
ideação, do julgamento, em suma, do complexo designado inteligência” (ACPS, [ca.
1938], p. 12, [15B]).
Para os higienistas, as crianças que apresentavam debilidades mentais eram
consideradas “ineducáveis”. Esse grupo deveria receber outro tipo de tratamento nas
instituições assistenciais; a pedagogia corretiva era descartada, e o que mais importava
era dedicar-lhes cuidados higiênicos.
Os déficits intelectuais seriam ocasionados por inúmeros e variados acidentes
cerebrais, podendo ser congênitos ou adquiridos. Sob essa perspectiva, Pacheco e Silva
([ca. 1938], [15B]) afirma que, pela intensidade da debilidade, pode-se classificá-la, por
grau de gravidade, em idiotia, imbecilidade ou debilidade mental.
Os idiotas foram pouco descritos por Pacheco e Silva nos escritos estudados
nesse trabalho, mas seriam os menores que dificilmente conseguiriam apresentar
alguma melhora. Para o autor, mesmo após a experiência de Itard com o “garoto
selvagem”, não compensaria o dispêndio de “tempo, paciência, energia e dinheiro” dos
governantes e profissionais.
A êsses pobres seres, bem como aos psicóticos em sentido estricto,
fica reservado o simples asilamento, naturalmente praticado de
acordo com os preceitos modernos da medicina e da higiene (ACPS,
[ca. 1938], p.12, [15B]).

Os imbecis podem ser caracterizados como portadores de alterações congênitas
da inteligência, diferentemente, dos dementes, cuja inteligência se degradaria após o
nascimento. Mas, como muitos “defeitos adquiridos” na infância atingem cérebros ainda
não completamente formados, os médicos da época se habituaram a chamar as
“demências” de “imbecilidades”. Para Pacheco e Silva, as dificuldades de classificação
por sua origem ou gravidade deveriam ser designadas “imbecilidades”, uma vez que,
“do ponto de vista clínico, as lacunas se aproximavam mais das congênitas do que das
adquiridas no decorrer dos anos” (ACPS, [ca. 1938], p. 12, [15B]).
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Ainda no mesmo texto, para lidar com essa infância “anormal”, ACPS
recomendava que o país construísse um aparelhamento seletivo, como um instituto 36
destinado à pesquisa da mente infantil e que pudesse compreender as causas
determinantes da incidência das “anormalidades”. Afirmou que, até aquele momento, o
tratamento dados aos menores “anormais”, classificados pelas psicopatias e “idiotias”,
era o asilamento. Para Pacheco e Silva, o objetivo das classificações era detectar os
menores que tinham chances de melhora, “restam assim ser assistidos e tratados os
menores anormais que poderão tornar-se elementos úteis à sociedade” (ACPS, [ca.
1938], p. 12, [15B]).
Já em 1961, Pacheco e Silva assume a dificuldade de diagnosticar esses
menores, cuja designação dependeria da corrente teórica; contudo, os elementos
fundamentais para a caracterização seriam semelhantes nas inúmeras abordagens.
Sejam eles classificados como degenerados, amorais, desiquilibrados,
associais, tarados, marginais, fronteiriços, inválidos, loucos morais,
personalidades psicopáticas, etc., todos se caracterizam por traços
comuns, pelas suas tendências associas e pelas dificuldades que
revelam em se adaptar ao meio familiar, escolar, militar, profissional
ou social (ACPS, 1961, p. 6, [2C]).

Pode-se considerar pela dificuldade de delimitação dos conceitos de psicopatias
e debilidades mentais, que os critérios de classificação não eram consensuais para a
psiquiatria paulista, na década de 30. Por outro lado, aparece nessa tentativa de
confeccionar conceitos próprios às crianças a formalização de uma clínica especializada
na infância, que deixará rastros nas patologizações contemporâneas.
De modo geral, também se pode perceber que, Pacheco e Silva defendia que os
“menores anormais” tivessem um tratamento “especial” e, para isso, propunha
reconhecer a menoridade como categoria à parte. No entanto, esse reconhecimento da
menoridade facilitou o processo de classificação dos “delinqüentes” – quanto mais
específica fosse a classificação dos grupos e categorias sociais, maior seria o alcance
36

Referência ao Instituto de Biologia Infantil, que estava sendo idealizado pelo professor Leonidio
Ribeiro e subsidiado pelo ministro da justiça Vicente Rao. A construção foi finalizada em 1935 e, nos
primeiros anos, o instituto era um centro de estudo e pesquisa das causas da delinquência infantil. Cf.
SILVA, Renato da. O Laboratório de Biologia Infantil em ação (1935-1941). In: ENCONTRO
REGIONAL DE HISTÓRIA, 11, ANPUH, 2004, Rio de Janeiro. Disponível em:
<http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&hs=Nfy&rls=org.mozilla%3AptBR%3Aofficial&q=%22O+Laborat%C3%B3rio+de+Biologia+Infantil+
em+a%C3%A7%C3%A3o%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=>. Acesso em: 30 mar. 2011.
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terapêutico. Mas, uma questão ainda surgia, a Pacheco e Silva e a psiquiatria
higienistas, como prevenir o surgimento de novos “anormais”?

4.5. Escolas cheias, cadeias vazias
A educação poderia evitar que algumas crianças se tornassem futuros
criminosos, na visão de Pacheco e Silva ([ca. 1938], [15B]) . Para tanto, seria necessário
identificar as diferenças entre o indivíduo “normal” e o “anormal”, assim como orientar
pelas medidas educativas o modelo de tratamento adequado, sobretudo para os menores
que tinha desenvolvimento mental “anômalo” 37. Os caminhos da higiene poderiam,
pois, auxiliar no combate às tendências anômalas, principalmente pela indicação
precoce da educação especializada.
Ferla (2009, p.25) afirma que o crime era entendido como resultado “de desvios
físicos e psíquicos do indivíduo delinquente, o crime estaria presente no criminoso
mesmo antes de ser cometido”. Pela prevenção, os médicos seriam capazes de detectar
futuras tendências criminais na população. Atores centrais do processo de identificação
dos comportamentos antissocias, enunciaram regras para estabelecer padrões de
condutas “normais”.
O determinismo biológico advogado pela medicina e pela criminologia da
primeira metade do século XX culminou com a patologização dos comportamentos
antissociais, era estreita a relação entre as disfunções psíquicas e os crimes. Os
delinquentes deveriam ser examinados detalhadamente pelos serviços de antropologia e
biotipologia, a fim de se detectarem as causas do delito.
As causas biológicas da criminalidade parecem ser consenso entre os homens de
ciência, da Primeira República, contudo, a defesa dos fatores ambientais apresentava
maiores embates teóricos. O modelo médico priorizava a justificativa patológica dos
atos criminosos de crianças e adolescentes, eram compreendidos como uma doença. “O
crime é então apresentado como uma ocorrência anormal nas funções do corpo social, e
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Pacheco e Silva parece não diferenciar os termos “anormal” e “anômalo”, como fez Canguilhem em
seu livro: O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995 [1966]
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não como funções de estruturas econômicas, sociais e políticas” (ZUQUIM, 2002,
p.132).
Nesse caminho, Pacheco e Silva se mostrava convicto de que, as pesquisas
científicas ajudariam a encontrar pistas da constituição morfo-físio-psicológica da
“anormalidade”. Nessa perspectiva, desenvolveu vários estudos sobre o tema,
investigou questões da genealogia, da hereditariedade e do biótipo, fundamentais para
que a psiquiatria chegasse a “conclusões diagnósticas precisas e resolver os intrincados
problemas relacionados com a segurança social e com a assistência aos alienados
delinquentes” (ACPS, [ca. 1937], p. 2, [10C]).
No Serviço de Antropologia e Biotipologia da Assistência a Psicopatas de São
Paulo, o método de estudo dos delinquentes era o da Escola Italiana – segundo Pacheco
e Silva ([ca.1937], [10C]), porque pareceu o mais adequado e também o mais adaptável
à clínica. Para Ferla (2009), as teorias criminais, como a Escola Italiana, eram tão
precárias cientificamente, que é difícil compreender como tais formulações grosseiras
lograram reconhecimento.
Pacheco e Silva faz um breve relato sobre os 25 pacientes, do Serviço de
Antropologia e Biotipologia da Assistência a Psicopatas de São Paulo, que investigou e,
a partir dos quais, tirou as seguinte conclusões tipológicas sobre anatomia, fisiologia e
classe social: 60% dos indivíduos delinquentes apresentavam excedência dos membros
inferiores; 80% tinham o tórax excedente; 64% tinham grande distribuição dos pelos
pubianos; 48% eram considerados hipertensos; em 48% predominava o grupo
sanguíneo tipo O; 58% eram trabalhadores rurais e 84% demonstraram perturbações
mentais.
Concluímos, pois, que a Biotipologia Criminal fixa as características
individuais do delinquente e que existe uma íntima relação entre o
crime e biotipo. Sabemos que a predisposição ao delito é muitas vezes
hereditária. Assim, a herança, tanto a direta como a indireta, pode
esclarecer inúmeros casos, não só nos domínios da criminologia
como nos da psiquiatria (ACPS, [ca. 1937], p. 6, [10C]).

Por esses resultados, pode-se imaginar que a psiquiatria almejava detectar os
principais indícios de que um indivíduo poderia se tornar criminoso. Também Foucault
(2002), em Os anormais, apontou o caráter ubuesco da criminologia do início do século
XX. Segundo o autor, quando as instituições jurídicas encontraram o saber médico,
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formularam enunciados que teriam o estatuto de verdade, mesmo sendo alheios a todas
as regras.
Esse grotesco mecanismo de poder instalado nos exames médicos legais
pretendia identificar a origem do delito, e os exames, legitimar o conhecimento
científico e o poder de punir das autoridades e, finalmente, associar o autor do crime ao
delinquente. O juiz, ao punir, visaria a cura; ele não puniria a infração, mas o indivíduo,
impondo-lhe uma série de medidas de readaptação e reinserção. Já os médicos estariam
incumbidos do laudo psiquiátrico, a partir da resposta a três perguntas: o infrator é
perigoso? É sensível à sanção penal? É curável? (FOUCAULT, 2002).
Assim, seriam separados os indivíduos perigosos daqueles que eram sensíveis à
sanção penal e, portanto, poderiam ser readaptados. Ficaria evidente, então, que a
técnica da normalização sobrepassa a responsabilidade jurídica:
Com o exame, tem-se uma prática que diz respeito aos anormais, que
faz intervir certo poder de normalização e que tende, pouco a pouco,
por sua força própria, pelos efeitos de junção que ele proporciona
entre o médico e o judiciário, a transformar tanto o poder judiciário
como o saber psiquiátrico, a se constituir como instância de controle
do anormal (FOUCAULT, 2002, p. 52).

O controle dos anormais pela detecção precoce dos comportamentos antissocias
poderia prevenir o surgimento de indivíduos criminosos. De acordo com essa tese
Pacheco e Silva afirmava, “a única medida de alguma eficiência na profilaxia das
doenças mentais e do crime está no reconhecimento precoce das anomalias psíquicas,
donde a atenção com que são cuidados os problemas atinentes à infância anormal”
([ca. 1934], p. 1, [10B]).
Para ele, o governo deveria criar estabelecimentos públicos destinados à
educação dos menores abandonados e delinquentes, conforme previa o Decreto Federal
n. 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, que promulgou a criação do Código de Menores
(ACPS [ca. 1934], [10B]). Esse foi o primeiro texto legal que tratou das especificidades
dos menores, regulamentando o trabalho infantil e as medidas de tratamento aos
menores delinquentes (FERLA, 2009). Também no estado de São Paulo, nas palavras
de Pacheco e Silva:
A creação do Juizo de Menores, a installação do Abrigo de Menores e
da Escola para Anormaes, a remodelação do Instituto Disciplinar, a
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abertura de novos estabelecimentos de que cogita o Governo do
Estado, taes como a escola de preservação, os patronatos destinados
á instrucção profissional, os estabelecimentos ruraes para o emprego
de menores no trabalho agrícola, são índices evidentes do esforço
emprehendido para dotar São Paulo de um perfeito apparelhamento
destinado a socorrer os menores abandonados. Poderá, entretanto, o
Estado acudir a cerca de vinte mil creanças, que, segundo os cálculos
do Meretissimo Juiz de Menores, necessitam de auxilio dos seus
semelhantes? Por certo que não (ACPS, 1929, p. 3, [4B]).

Na sua visão, o país deveria adotar medidas importantes para a ampliação dos
cuidados à infância como a criação de um instituto destinado ao estudo e à observação
da mentalidade infantil, para que se encontrassem as causas determinantes da incidência
da “anormalidade”: “Resulta daí a necessidade de um bem organizado serviço médico,
orientado por psiquiatras, que disponha de um serviço social anexo, capaz de se
encarregar das averiguações que se fizerem precisas no meio em que vivia o menor”
(ACPS, [ca. 1934], p. 3, [10B]).
A medicina higienista acreditava que já nos primeiros anos de vida era possível
prever no indivíduo seu futuro crime. Assim, a intervenção em crianças seria o melhor
meio para prevenir e combater a delinquência. Médicos e pedagogos poderiam buscar as
predisposições no exame detalhado de cada uma.
A nova concepção da justiça de menores, suprimindo completamente
a noção de discernimento e de culpa, para dar feição mais científica e
humanitária ao problema da delinquência infantil, impôs, desde logo,
a criação de serviços auxiliares especializados, a fim de ser possível
informar aos tribunais sobre as condições particulares de cada criança,
sob o ponto de vista médico, antropológico, mental e psicológico.
Começaram então a surgir, por toda a parte, depois da guerra, os
institutos de estudo e observação da infância e adolescência
(RIBEIRO,38 1937 apud FERLA, 2009, p. 270).

As instituições para menores criadas em São Paulo e também no Rio de Janeiro
tinham quatro atribuições importantes: retirar da sociedade os menores delinquentes, em
defesa do restante da população; tratar e regenerar o menor; investigar e concluir pelo
melhor tratamento; e pesquisar as causas da criminalidade para fundamentar as
pesquisas sobre criminalidade no país (RIBEIRO, 1937 apud FERLA, 2009, p. 270).

38

RIBEIRO, Leonidio. Laboratório de Biologia Infantil – Discurso pronunciado pelo seu Director Dr.
Lenonidio Ribeiro. Archivos de Medicina Legal e Identificação, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 171-177,
1937b, p. 172.
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O argumento central em favor do tratamento diferenciado para os “menores
anormais” era que a prevenção e as medidas educativas corretivas diminuiriam os gastos
do Estado com a construção de novos presídios. E Pacheco e Silva tinha convicção
dessa proposta já que estimava que, metade dos presidiários apresentavam anomalias
neuropsíquicas que poderiam ter sido evitadas pela assistência precoce e o tratamento
adequado (ACPS, [ca. 1938], [15B]).
A psiquiatria justificava a distinção de cuidado, como a exclusão desses
“menores” da sociedade, como medida cautelosa para que, no caso da criança
desadaptada, a fúria e a raiva despertada pelo contato com os mais evoluídos não
favorecesse a eclosão de psicopatias. Portanto, em alguns casos, esses “menores” não
deveriam ser tratados no mesmo ambiente, mas enviados para um local que lhes
oferecesse as condições perfeitas de higiene mental. Esse ambiente ideal só seria
possível numa internação (REIS, 2000, p. 6).
Para Zuquim (2002, p. 132), essas primeiras décadas do século XX podem ser
consideradas um momento peculiar, em que “a „criança anormal‟ torna-se menor
criminoso, dando um novo significado ao conceito de loucura na criança pobre da
virada do século”. Quanto mais específica fosse a classificação dos grupos e das
categorias sociais, maior seria o alcance terapêutico.
É assim que, Pacheco e Silva ressalta a importância de se criar no estado de São
Paulo legislação e instituições especificamente voltadas para crianças e adolescentes.
Essa exigência, que se intensificava entre os países economicamente desenvolvidos, foi
absorvida pelos paulistas, com a criação da cadeira de psiquiatria infantil na Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, na década de 1950, e do ambulatório
especializado, em 1957.
Nos países em pleno desenvolvimento, com vastas áreas ainda
despovoadas, cujo número de habitantes aumenta assustadoramente,
pelo crescimento vegetativo e pelas correntes imigratórias que para
eles se encaminha, ocorrem alterações nas faixas demográficas, as
quais impõem completa revisão dos planejamentos previamente
estabelecidos pelos encarregados de zelar pela saúde pública e pela
assistência social. Exemplo típico desse fenômeno temo-lo no Brasil,
onde o último recenseamento feito veio revelar que mais da metade da
sua população conta menos de 18 anos. Só esse fato basta para
comprovar a necessidade de se pôr em prática medidas para acudir a
maioria da população, representada pelos menores, os quais devem
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ser amparados, assistidos e educados pelos de maior idade, tarefa
imensa e eivada de dificuldades (ACPS, 1962-1963, p. 1, [13B]).

Como afirma Ferla (2009), criar dispositivos especiais para os menores de 18
anos era promover e incentivar a classificação de delinquência no estado de São Paulo.
A partir de seu diagnóstico, os menores seriam considerados responsáveis ou não por
seus atos delinquentes. Pelo Código de Processo Penal, Decreto-lei n. 3.689, de 3 de
outubro de 1941, os “anormais” ou “fronteiriços” eram declarados responsáveis, ficando
a cargo do juiz uma redução da pena. Coisa diferente era designada aos psicopatas. Para
Pacheco e Silva,
[...] no que diz respeito aos fronteiriços, justifica-se o princípio de
considerá-los sempre perigosos, entretanto, não se nos afigura
possível adotar o mesmo critério com relação aos psicopatas,
considerando-os intimidáveis, pois dentro desse grupo figuram os
mais variados tipos mentais [...] (ACPS, 1941, p. 17, [3C]).

Ele propunha que, para cumprir as respectivas leis de acordo com os
diagnósticos, o médico encarregado da perícia deveria detectar o grau do perigo que o
menor delinquente significava para a sociedade. Para tanto, deveria ter conhecimentos
de “psicologia, biotipologia, de psiquiatria, de pedagogia normal e patológica, de
criminalidade e de direito penal, para poder dar cabal desempenho à tarefa que lhe
cabe” (ACPS, 1941, p. 18, [3C]).
Presente no I Congresso Internacional de Criminologia, realizado em 1938, em
Roma, ele (ACPS, 1941, p. 19, [3C]) ressalta que um dos trabalhos mais importantes
apresentados era de autoria de Saporito. Este autor italiano, em seu estudo sobre a
personalidade delinqüente, resumia a investigação em quatro perguntas que deveriam
ser feitas nos exames periciais: por quê? Por quem? Quando? Como?
E Pacheco e Silva explicava o “porquê” deveria ser justificado pelos estudos
científicos contemporâneos sobre a personalidade do delinquente. O “por quem” seria a
definição do indivíduo delinquente por seus aspectos biológicos associados aos
conhecimentos criminais. O “quando” circunscreveria a época em que o crime foi
cometido, devendo ser contemporâneo às atividades da justiça. E, por último, o “como”
seria a articulação das atividades científicas, jurídicas e administrativas para delimitar o
local e a pena do delinquente (ACPS, 1941, [3C]).
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Explicava também que, o método de estudo da “personalidade delinquente” era
pautado no critério da “decomposição sintética da personalidade”, a qual ajudaria a
determinar os fatores genealógicos, biográficos e sociológicos que constituíram a
formação da “personalidade” e promoveram a “deformação” do indivíduo (ACPS, 1941,
[3C]).
Pode-se compreender o discurso do exame médico-legal, vigente na década de
1930 e até hoje, como o exemplo máximo da insidiosa invasão da instituição judiciária e
da instituição médica, que criaram, em conjunto, um novo discurso – nem médico, nem
judiciário. Isso porque, no momento em que se cruzam esses dois saberes para enunciar
a „verdade‟ encontrada no exame médico legal, o que se vê é um enunciado alheio as
regras básicas da ciência e do direito (FOUCAULT, 2002, p. 14).
Para Foucault (2002), a origem desse exame é a categoria de “anormalidade”, da
graduação entre o normal e o anormal que visaria a normatização dos indivíduos.
Segundo o autor, esse discurso é, de certa forma, pueril porque mistura uma série de
categorias jurídicas com o saber médico, psiquiátrico e psicológico para tentar justificar
a intenção de cometer a infração.
O que o juiz vai julgar e o que vai punir, o ponto sobre o qual
assentará o castigo, são precisamente essas condutas irregulares, que
terão sido propostas como a causa, o ponto de origem, o lugar de
formação do crime, e que dele não foram mais que o duplo
psicológico e moral. (FOUCAULT, 2002, p. 23)

Nesse sentido, a delinquencia seria consequência das patologias especificas de
cada menor, e o crime seria compreendido pelas disfunções “anormais” do corpo, fosse
por herança biológica, fosse pelas condições de vida, e não como reflexo de estruturas
econômicas, sócias e políticas (ZUQUIM, 2002).
O debate sobre a criminalidade ajudou Pacheco e Silva a justificar os novos
investimentos para a prevenção e a cura da delinquência dos “menores anormais” e
também dos “abandonados”. Novas instituições deveriam ser criadas para tratar e
investigar todas as possíveis causas das “anormalidades”. Como exemplo dessa
preocupação, tem-se a construção, em 1929, da Escola Pacheco e Silva, para menores
“anormais”, no Hospital do Juquery.
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5. A Escola Pacheco e Silva: propostas para a infância

Figura 1 – Comemoração do primeiro decênio da assistência aos
alienados pelo dr. A. C. Pacheco e Silva, diretor do Hospital
do Juquery

Com a preocupação de lidar com a anormalidade infantil, tomaram-se em São
Paulo, na década de 1930, diversas medidas assistências, públicas e privadas. Dentre
dessas novas edificações erigidas para esse fim, pode-se destacar a Escola Pacheco e
Silva, no Hospital do Juquery, como exemplo de investimento e institucionalização da
infância no estado. Idealizada por Pacheco e Silva, a Escola visava tratar dos meninos
que apresentavam condutas consideradas “anormais”, por meio de sua reclusão. Ainda
pouco estudada, a internação das crianças na Escola Pacheco e Silva permite levantar
hipóteses sobre as possíveis ressonâncias no cuidado e da assistência à infância na
atualidade.
Bastante presente nas discussões e na criação de políticas para o tratamento dos
menores de São Paulo, Pacheco e Silva participou de espaços importantes nos governos
estadual e federal – foi deputado da Assembleia Nacional Constituinte, em 1934, e na
Assembleia Legislativa de São Paulo, em 1935 –, tornando a infância um dos campos
privilegiados de sua atuação no âmbito político e acadêmico.
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Boa parte de seus escritos da década de 1930, que hoje integram o acervo do
Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz, é dedicada à investigação da infância
“anormal” segundo os preceitos da higiene mental. Interessava ao autor compreender a
emergência dos menores abandonados e delinquentes na cena paulista da primeira
metade do século XX. Como e por que apareciam crianças de comportamento
antissocial na sociedade? Seriam eles frutos de relações indesejáveis aos olhos dos
higienistas? Como prevenir e como tratar esses pequenos infortunados?
As respostas surgiam pelo recente interesse da medicina em educar a população.
Se tivessem esses menores “anormais” uma educação adequada, que privilegiasse suas
necessidades especiais, provavelmente a sociedade estaria a salvo das aflições que eles
causavam. Pacheco e Silva, como muitos outros higienistas, acreditava que o país
deveria ter como pauta principal a dedicação à infância, assim como vinha acontecendo
na Europa.
Nação nova, onde tanto há ainda por fazer em matéria de higiene
infantil, o Brasil não póde, neste momento em que as Nações do
mundo inteiro têm as suas vistas voltadas para os problemas de
fisiologia e patologia infantis, descuidar dessa questão (ACPS, [ca.
1934], p. 1, [12B]).

De acordo com Pacheco e Silva, se antes o modelo de tratamento era o socorro
aos menores “anormais”, o foco agora deveriam ser as medidas de caráter profilático
como âmago do cuidado médico-pedagógico. Nesse contexto, as providências
profiláticas se baseavam nas leis da higiene mental e da eugenia. Ele almejava organizar
alguns serviços de assistência psiquiátrica, psicológica e assistencial que pudessem triar,
prevenir e tratar os desvios de “anormalidade” na infância (ACPS, [ca.1934]; [10B];
ACPS, 1929, [1B]).
Para tanto, Pacheco e Silva (1929, [4B]) buscava articular certa parcela da elite
paulista e do governo estadual para encampar seus projetos de assistência à infância
“anormal”. Com focos de investimento público e privado, São Paulo poderia consolidar
instituições suficientes para lidar com as 20 mil crianças que precisavam de tratamento
no estado.
Profundo conhecedor do modelo de cuidado adotado em países como Estados
Unidos, Alemanha, França, Argentina, Bélgica etc., Pacheco e Silva estava
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permanentemente atualizado com o que ocorria nas instituições particulares e públicas
mundo afora. Em artigos e palestras, relatou diversas dessas visitas e suas observações a
respeito. Percebe-se que também estava interessado em fortalecer o setor público e
privado, em São Paulo, pelas notícias do cenário internacional.
Em palestra aos membros do Rotery Club de São Paulo, em 1929, intentava
mobilizar os ouvintes para a criação de novos estabelecimentos privados para os
menores. Ressaltou a importância da participação do Rotery na elaboração de projetos
para os problemas sociais enfrentados pelo estado, sobretudo no que se referia à
infância. Assim, acreditava que, tal como em instituições similares nos Estados Unidos
e na Europa, o Rotery Club de São Paulo poderia promover ainda mais ações para a
proteção das crianças.
Reuni alguns dados sobre essas instituições e serviços sociais para
menores abandonados existentes no estrangeiro, que tenho a honra de
transmitir ao prof. Cantidio de Moura Campos, digníssimo presidente
da comissão de menores, certo de que o Rotary, occupando-se dessa
questão, prestará um grande serviço a São Paulo, realizando ao
mesmo tempo um acto de alta singificação rotaryana (ACPS, 1929, p.
2, [4B]).

Para ele, cabia também às autoridades públicas organizar os serviços de
assistência aos menores, sobretudo aos “anormais”, a exemplo da constituição do
Juizado de Menores e da construção de abrigos, institutos de pesquisa e da própria
Escola Pacheco e Silva, até 1929. Contudo, para estender a assistência a todas as
crianças paulistas que dela necessitavam, era mister criar outros estabelecimentos:
Taes como a escola de preservação, os patronatos destinados à
instrucção profissional, os estabelecimentos ruraes para o emprego
de menores no trabalho agrícola, são índices evidentes do esforço
emprehendido para dotar São Paulo de um perfeito apparelhamento
destinado a socorrer os menores (ACPS, 1929, p. 3, [4B]).

Naquela época, os pequenos “anormais” eram tratados de duas formas, no estado
de São Paulo: pelos serviços abertos e pelas instituições fechadas. As crianças que
apresentassem comportamentos antissociais eram observadas pelo Juizado de Menores,
onde eram submetidas a exames físicos, mentais e morais. Pacheco e Silva ressalta que
fazer a vigilância e identificação dos “anormais”, assim como as pesquisas que
investigavam as “causas sociais ou mórbidas que leva[va]m os menores a se afastarem
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das regras do bem viver”, eram da competência das autoridades públicas (ACPS, 1929,
p. 3, [4B]).
Ademais, a “inspeção médica”, segundo Patto (1999[a], p. 332), ocorria em
qualquer espaço educacional, até mesmo nas escolas primárias, complementares ou
profissionais. As crianças diagnosticadas como moral ou intelectualmente incapazes ou
que apresentavam desatenção, instabilidade, agitação ou apatia deveriam ser
encaminhadas aos Juizados de Menores.
Além disso, os institutos de pesquisas, como os Juizados de Menores, deveriam
estudar e classificar as causas da “anormalidade” na infância e indicar o “corretivo”
apropriado. Os centros de conselhos médico-pedagógico participariam da divulgação
dos princípios da higiene para o público leigo – pais, professores e responsáveis –, que
poderia ajudar na educação das crianças (ACPS, [ca. 1938], [15B]).
Em poucos anos, Pacheco e Silva (1929, [4B]) esperava que os serviços de
proteção e assistência aos menores de São Paulo pudessem selecionar e dividir as
crianças “difíceis” em três grupos:
1) Dos menores reconhecidamente anormaes, portadores de
anomalias physicas, cujo estado reclame antes de tudo cuidados
médicos. Estes, quer sejam educáveis, quer não, serão encaminhados
para o Hospital do Juquery, onde já há elementos para que os do sexo
masculino sejam devidamente assistidos.
2) Dos menores do sexo masculino que não apresentem grandes
desordens physicas, mas que, em virtude de factores hereditários e de
uma educação viciosa, se mostrarem incorrigíveis, instáveis,
inadaptáveis aos estabelecimentos destinados às creanças normaes.
Estes seriam encaminhados para os Institutos Disciplinares e para as
colônias agrícolas, em vias de organização. As menores do sexo
femenino serão recolhidas ao reformatório para meninas, cuja
construcção já vae adeantada em terrenos anexos ao Instituto
Disciplinar desta cidade.
3) Finalmente, num terceiro e ultimo grupo, figurariam os meninos e
meninas de boa índole, adaptáveis aos institutos particulares, mas que
se desviaram da vida normal por motivos de ordem social (ACPS,
1929, p. 3, [4B]).

Por essa descrição, pode-se perceber que os menores com qualquer tipo de
anormalidade física deveriam ser enviados ao Hospital do Juquery, onde já havia um
pavilhão destinado a essas crianças. Também chamados menores “ineducáveis”, os
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pequenos do pavilhão asilo apresentavam comprometimentos graves no aspecto
intelectual e físico.
Os menores que tinham comportamento indesejável podiam ser encaminhados
aos Institutos Disciplinares ou ao recém-inaugurado pavilhão Escola Pacheco e Silva.
As crianças “difíceis”, “psicopatas”, “anormais” etc. passariam por reeducação e pelo
aprendizado de trabalhos manuais. Por fim, as crianças menos trabalhosas, e
provavelmente as mais ricas, poderiam ser tratadas nos institutos particulares e, que
Pacheco e Silva tanto investira.

5.1 Instituições totais
A depender do diagnóstico, e também da classe social, seriam os menores
tratados em instituições abertas ou fechadas. Os “débeis mentais” progrediam nas
instituições de tratamento aberto. Já os psicopatas, em geral, necessitavam de assistência
fechada, ou seja, em asilos, escolas, institutos profissionais e colônias agrícolas.
[...] com a assistência aberta, o psicopata continua em seu meio, no
próprio lar, quase sempre ninho de outras neuroses, sujeito ao contágio
mental, em contínuo conflito com a entourage, inclinado às fugas em
más companhias, tendo diante de si todas as perigosas tentações da
rua. As particularidades do seu caráter fazem-no prêsa fácil dos vícios
e, passo a passo, penetra na sombria vereda do crime. Ao menos sob
êsse ponto de vista, de preservá-lo das perversões e de preservar a
sociedade de suas eventuais práticas daninhas, justifica-se a internação
(ACPS, [ca. 1938]. p. 14, grifo nosso, [15B]).

De modo geral, essas instituições procediam à completa reclusão e segregação
dos menores. Denominadas “instituições totais” por Erving Goffman (2007), as
instituições fechadas ou totais seriam um híbrido social que conciliaria num mesmo
local uma população residente e uma trabalhadora, que permaneceriam ausentes da
sociedade mais ampla durante algum tempo. Ali, a vida era restrita e formalmente
administrada:dormia-se, brincava-se e trabalhava-se no mesmo lugar.
Segundo Yokomiso (2007, p. 24.), as instituições totais eram regidas por dois
princípios: o afastamento da região central da cidade e a “organização de sua estrutura
interna com vista a suprimir as mazelas higiênicas e a instaurar a ordem e a disciplina”.
Assim, o novo pavilhão construído no Hospital do Juquery em 1929 pode ser
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considerado exemplo do modelo das instituições fechadas analisadas por Goffman
(2007).
Pacheco e Silva angariou fundos para a construção de um local específico para
tratar os menores “anormais”, que estaria pautado na exclusão “temporária” desses
pequenos. Apesar de se mostrar bastante pessimista em relação as “anormalidades” mais
graves, acreditava que a educação especializada, em lugar apropriado, poderia criar
condições para regenerar a formação moral e a conduta antissocial desses menores
(ACPS, [ca. 1938], [15B]).
Severo crítico do “desleixo” das gerações anteriores para a infância, Pacheco e
Silva transitava por órgãos governamentais a fim de pautar a criação de novos
estabelecimentos para a assistência à infância “anormal”. Em alguns textos, expõe
claramente sua divergência da falta de políticas para as crianças dos governos
anteriores.
As passadas gerações não se preocuparam com êsse importante ramo
da assistência social, deixando pesados encargos à atual, que se vê,
de um momento para o outro, a braços com um sério problema que se
apresenta, agora, pelo vulto e complexidade, de grave e difícil
solução. Si essa magna questão, de grande interesse social, houvesse
merecido a atenção dos Gôvernos passados, por certo as dificuldades
que se nos deparariam não seriam tão sérias como as que agora se
verificam. Tal fato, longe de fazer com que se protele ainda por mais
tempo o início das medidas preliminares visando a organização de
uma assistência a menores condigna da nossa cultura e progresso,
deve antes servir de exemplo, para que não prossigamos no critério,
até aqui seguido, de adiamento das providências que se fazem
imprescindíveis, sob pretexto ecônômico ou qualquer outro (ACPS,
[ca. 1934], p. 1, [10B]).

Sabe-se que, em 1934, Pacheco e Silva participou da Assembleia Nacional
Constituinte, quando os debates sobre a situação das crianças no Brasil foram
fundamentais para a elaboração daquela Constituição Federal. Os médicos tiveram
presença significativa no plenário e, a partir de sua fundamentação científica,
concorreram para a criação de diagnósticos e a formulação de projetos de intervenção
na infância.
A Constituição Federal de 1934 representava um conjunto de medidas que
deveriam ser aplicadas ao país para a construção do regime democrático. Entre os cerca
de 250 signatários da Carta, havia na Assembleia Nacional Constituinte 70 médicos, a
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quem cumpria identificar as mazelas, diagnosticar e prescrever a solução para curar a
população brasileira (MOURA, 2009, p. 23).
Pacheco e Silva se mostrava interessado nos projetos de constituição de uma
nacionalidade, em que incluiria a infância como foco principal da profilaxia e da
regeneração. Com base nas diretrizes da higiene mental e da eugenia, suas propostas de
intervenção não poderiam deixar de ter a marca dos ideais eugênicos:
Cumpre-nos adotar um programa de defesa nacional da saúde,
encarado sob os seus mais diversos aspectos, baseando-nos em
fundamentos de ordem eugênica racial e social, como se faz hoje nos
países mais adiantados do mundo. Devemos criar a nossa
antropologia política, proporcionar meios para que o ambiente em
que vive o nosso povo seja mais propício à saúde, velar pelas lei que
regem a transmissão dos fatores hereditários à gerações futuras
(ASSEMBLEIA..., 1935-193639 apud MOURA, 2009, p. 24).

No que tocante à infância, a Carta Magna de 1934 apresentava os regimentos
que a União, os estados e os municípios deveriam seguir para cuidar, sobretudo, dos
menores – uma clara referência às crianças pobres. Cabia às instâncias governamentais
difundir a educação eugênica, estimular a higiene e prevenir a propagação de doenças
transmissíveis, pelo exame pré-nupcial (MOURA, 2009).
Nesse sentido, pode-se considerar que as discussões sobre a infância que
permeavam o âmbito político na década de 1930 se apoiavam no saber médico que se
constituía no país. Pacheco e Silva, que desde 1923 assumira a direção do Hospital do
Juquery, trazia para o interior do estabelecimento o ideal eugênico e higienista como
principais aportes científicos.
Já em 1929, Pacheco e Silva lograra construir um pavilhão de internação
especial para os menores “anormais” no Hospital do Juquery. Denominado Escola
Pacheco e Silva, o pavilhão era parte das novas políticas de caráter eugenista e
higienista que circulavam na cena médica brasileira.
Assim, para compreender os espaços criados por Pacheco e Silva no Hospital do
Juquery especialmente para atender à infância, faremos uma breve digressão sobre a
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Nacional Constituinte. Organizados pela Redação dos Anaes e Documentos Parlamentares. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1935-1936, v. 8, p. 225.
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passagem da direção administrativa de Franco da Rocha a seu sucessor. Qual terá sido o
legado do primeiro diretor da instituição ao jovem Pacheco e Silva?

5.2. Entre Franco da Rocha e Pacheco e Silva
Uma das características do tratamento médico-pedagógico para os menores
“anormais” era o incentivo ao trabalho, ou o exercício de uma “profissão honesta”, que
poderia ser desenvolvido num espaço adequado, como as colônias agrícolas do Juquery.
O trabalho, de acordo com Pacheco e Silva, era considerado:
[...] importante parte do tratamento, além de sua incontestável
utilidade ao futuro do educando, serve-lhe como escola de disciplina,
auxiliando, pela criação de reflexos condicionados, a substituição de
impulsos congênitos anômalos por atividades compatíveis com a vida
social. Compreendendo isto, a “Assistência Geral a Psicopatas”
criou o “Serviço de Ergoterapia” para os insanos e os menores
anormais (ACPS, [ca. 1938], p. 15, [15B]).

Antes de Pacheco e Silva, o alienismo do final do século XX no Brasil destacou
a laborterapia como uma das principais formas de tratamento dos pacientes
psiquiátricos. A terapêutica do trabalho consista no uso da mão de obra dos internos
para a realização de benfeitorias dentro do hospício, como construção e manutenção de
instalações e produção de bens para consumo interno.
Franco da Rocha adotou a laborterapia no Hospital do Juquery, desde a sua
inauguração, em 1898. O tratamento desenvolvido nas colônias agrícolas do Juquery
pretendia “harmonizar” a loucura pelo asilamento próximo à natureza, onde os internos
poderiam ser reeducados pelo trabalho. Nesse período em que foi diretor do então
Hospício do Juquery, foi criada a Seção de Ergoterapia, que gerenciava a Seção de
Obras Novas.
A racionalidade alienista inscrita no resultado terapêutico do ar livre e
no benéfico efeito moral que a visão do produto do próprio trabalho
proporciona aos doentes sofre uma retradução para servir às
necessidade econômicas de viabilização de uma instituição pública de
prestação de serviços. Se os loucos se sustentam, aliviam o estado do
pesado ônus a que corresponde sua guarda (PEREIRA, 1995, p. 92).

Idealizado pelo próprio Franco da Rocha, o Hospício do Juquery previa a
instauração de um clima rural, fora da zona urbana, para a internação de pacientes
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oriundos das mais diversas regiões do estado. Tratados ali, os internos poderiam
recuperar sua força e “normalidade” mental pelas práticas da laborterapia, nas colônias
agrícolas, ou pelas terapias químicas aplicadas. O discurso dos alienistas pressupunha a
“curabilidade” do paciente, ao mesmo tempo em que o termo “incurável” era aplicado à
maioria dos internos, em aparente contradição com os argumentos “científicos”
(CUNHA, 1988).
O complexo asilar era composto por um prédio central, destinado à triagem dos
recém-chegados e ao tratamento dos pacientes agudos, e as colônias agrícolas, pelos
campos de trabalho rural, onde se devolviam as técnicas de laborterapia. Era
considerado um modelo misto de assistência, que aliava as terapias químicas e
mecânicas da medicina mental à laborterapia e ao tratamento moral do asilo clássico
(CUNHA, 1988; 1990; PEREIRA, 1995).
A intenção era de que, através do trabalho “terapêutico” dos internos,
se atingisse o estágio da autossuficiência e, possivelmente, mesmo um
pequeno excedente destinado ao mercado. O louco, que constituía até
então um ônus sobre os ombros dos governos ou da família, seria de
alguma forma reintegrado a um circuito produtivo e arcaria com o
custo da própria subsistência – condição, aliás, indispensável para que
se pudesse ampliar a escala da assistência (CUNHA, 1988, p. 70).

Nas primeiras décadas de sua existência, o Juquery poderia ser considerado um
espaço para a recuperação dos degenerados, daqueles que estavam a caminho da
loucura, pelo uso da disciplina, do trabalho, do revigoramento de práticas sociais e
culturais. Já sob a direção de Pacheco e Silva, as teses eugênicas e a perspectiva
higienista adentram a instituição com tamanha força, que os traços da nova vocação
“fascista” se tornaram bem mais evidentes (CUNHA, 1999, p. 209).
Com a aposentadoria de Franco da Rocha, em 1923, Pacheco e Silva assumiu a
direção do Hospício. Uma das primeiras medidas de sua gestão foi mudar o nome para
Hospital do Juquery, reflexo da intenção de reaproximar a psiquiatria da medicina. Para
Franco da Rocha, o jovem que o substituiria seria capaz de resgatar o projeto mais
científico de tratamento dos degenerados, que perdera a força com o passar dos anos no
estado de São Paulo (PEREIRA, 1995): “Procurei um homem moço, correto, de moral
irrepreensível e grande estudioso, cientista por temperamento e capaz de sacrificar-se
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por amor à ciência” (ROCHA, 192340 apud CAMARGO, 1978, p. 14). Em outra carta,
diz:
Vendo que nenhum outro se dedicava como V. ao estudo da parte
científica da psiquiatria; vendo que V. está disposto a abandonar tudo
– clínica e mais pretensões dispersivas para só se entregar ao hospital
e à ciência, de corpo e alma, resolvi apresentar o seu nome ao
Governo, na grande esperança de que V. trará fama a São Paulo e ao
Hospital que eu criei, certo de que V. corresponderá à minha
esperança (ROCHA, 1923 apud BUZAID, 1978, p. 19).

Se, na edificação do Hospício do Juquery, Franco da Rocha aspirava a
implementação do conhecimento positivista pelo discurso científico vigente – o que
significava articular a terapêutica (instrumento), a cientificidade (saber) e as
determinações sócio-históricas (necessidades e finalidades) –, na ascensão de Pacheco e
Silva havia certo reconhecimento do “fracasso científico” desejado para os hospícios.
“Instaurou-se uma política de saneamento dessa dificuldade: o hospício passou a
ser chamado de hospital, os alienistas, de psiquiatras, a anatomopatologia ganhou seu
primeiro impulso” (PEREIRA, 1995, p. 7). Esse era o caminho que seguiria Pacheco e
Silva de 1923 a 1937 na direção do Hospital, deixando como marca um modelo de
tratamento mais organicista e anatomopatológico (PEREIRA, 1995; LANCMAN,
1999).
O período de gestão de Pacheco e Silva, denominado por alguns
autores “período anatomopatológico”, buscará tenazmente o estatuto
de cientificidade médica, organizando o trabalho no hospital
psiquiátrico de modo a reproduzir os procedimentos do método
anatomoclínico. Tentará conciliar essa “finalidade” interna com a
melhor racionalização dos custos, utilizando, o máximo possível, a
mão de obra internada (PEREIRA, 1995, p. 76).

Nesses termos, pode-se perceber que o Hospital de Juquery era um projeto
inovador para tratamento e assistência no estado, não havendo, na época em que foi
criado, nada que se lhe comparasse em tamanho e importância. Pelo discurso
“cientificista”, o hospício tentava articular os problemas decorrentes da urbanidade e as
técnicas de disciplinarização. A partir da década de 1930, ganhou fama também pelas
denúncias de falta de higiene nos pavilhões e precariedade das instalações, além de
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violação aos direitos humanos, com maus-tratos aos internados, práticas repressivas e
violentas etc. (CUNHA, 1986).

5.3. Os “menores” do Juquery
Como legado ao Hospital, Pacheco e Silva também deixou marcas no tratamento
à infância, que, como vimos, tornou-se o alvo privilegiado do espírito cientificista da
época. As crianças já habitavam os pavilhões do Juquery na gestão de Franco da Rocha;
as meninas, no pavilhão das mulheres e os meninos, no dos homens. Em 1922,
construiu-se um pavilhão exclusivo para os menores “anormais”, que recebia meninos 41
encaminhados pelo Instituto Disciplinar ou por juízes. Consta que o trânsito entre o
Juquery e o Instituto Disciplinar era intenso, de acordo com os relatórios da “Secção
para menores anormaes” (BAPTISTA, 193842 apud ZUQUIM, 2002).
Na gestão de Pacheco e Silva, melhoraram as acomodações dos pequenos. Mais
especificamente, o 5º pavilhão do Juquery, antes destinado à ala masculina dos
internados, com instalações antigas e anti-higiênicas, foi inteiramente reformado para
receber os meninos, principalmente os menores “ineducáveis”. Em 1929, edificou-se
também a Escola Pacheco e Silva, onde ficariam os menores “educáveis” (PEREIRA,
1995, p. 126).
Os menores eram assistidos por médico-alienista, já sobrecarregado com
o trabalho de outras enfermarias. A assistência limitava-se, então, aos
cuidados médico-higiênicos, sem vislumbre de qualquer medida
pedagógica. Lotação oscilante entre 20 e 30 meninos. Pavilhão de
construção antiga, com instalações primitivas, anti-higiênicas, exigindo,
portanto, radical reforma (BAPTISTA, 1938 apud ZUQUIM, 2002, p.
140).

Em 1926, após uma visita a escolas para menores “anormais” nos EUA, Pacheco
e Silva retorna ao Brasil preocupado em construir uma instituição similar em São Paulo
(ACPS, 1929, s/p, [1B]). Esse tipo de assistência buscava atender os menores
“delinquentes” ou “predelinquentes” que cometiam atos condenáveis, “muito mais pelos
factores mórbidos, que pelos de ordem social” (ACPS, 1929, p. 3, [4B]). Para tanto, os
41

As meninas continuaram indo para o pavilhão das mulheres.
BAPTISTA, V. (1938). Seção de menores anormais do Hospital do Juquery. Arquivos do Serviço de
Assistência a Psicopatas do Estado de São Paulo, ano III, 1º e 2º trim. 1938, p. 251-258.
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psiquiatras e psicólogos deveriam participar da triagem dos menores, indicando o
tratamento segundo critérios psicológicos e psicopatológicos.
Em 1929, dentro do Juquery, é inaugurada a Escola Pacheco e Silva, que
pretendia ser o local mais moderno de tratamento do país. Pode-se considerar a
construção como fruto do debate teórico-conceitual promovido pela psiquiatra nacional
e internacional da década de 1930. Na posição de porta-voz, Pacheco e Silva
concretizou com essa Escola as diretrizes científicas da eugenia e da higiene mental
preconizadas pela psiquiatria dos EUA e da Europa:
Nos Estados Unidos, há instituições admiráveis, como as de
Jeffersonville, Fernald e de Elmira. Na Inglaterra, fundaram-se as
“Industrial Schools”, em Red Hill. Na Alemanha, há as “Raushaus”.
Na Bélgica, as chamadas Escolas de Beneficência. A Argentina
possue o magnífico reformatório de Oliveira, com capacidade para
1.200 menores, de 6 a 21 anos, dotado de numerosos pavilhões
isolados, permittindo a separação dos internados de accordo com a
idade e a constituição mental de cada um, dispondo ainda de
officinas, enfermarias, salas de diversões, capella etc. (ACPS, 1929,
p. 3, [4B]).

São interessantes os comentários e as críticas que a nova construção recebera no
noticiário da época, revelando a dimensão sociocultural de que fala Amarante (2007) e
que perpassa o imaginário social sobre a infância “anormal”. Trazemos especialmente
as impressões do jornal Folha da Manhã, que depois se tornaria a Folha de S.Paulo,
sobre a nova escola.
Em 29 de maio de 1929, anunciou-se a inauguração da Escola Pacheco e Silva
como um curso destinado aos menores “anormais”. Sem muitos esclarecimentos sobre o
que realmente significava a Escola dentro do Hospital do Juquery, o jornalista questiona
o objetivo que teria o novo pavilhão. Num tom algo jocoso, a matéria descreve a
cerimônia de inauguração, abrilhantado pela presença do sr. Fábio Barreto, secretário da
Justiça, do dr. Pacheco e Silva, diretor do Hospital do Juquery, e de Floriano de Moraes,
diretor do Instituto Disciplinar de Mogi Mirim.
A dúvida do jornalista parece legítima, pois ele pergunta o que seria um curso
destinado a menores “anormais” dentro do Hospício. Pode-se constatar que, mesmo
com a mudança do nome do Juquery, em 1923, persistia no imaginário social sobre a
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instituição a ideia de um hospício, e não de um hospital, como almejava Pacheco e
Silva.
[...] trata-se de uma organização de que não se vulgarizou
convenientemente o mechanismo. Não obstante o título com que tem
sido anunciado – escola para anormaes – o instituto, a inaugurar-se
hoje, parece que não se trata precisamente de escola para creanças
anormaes, uma vez que esteja anexo a um hospício. A anormalidade
das creanças a serem submetidas á ação desta “escola” deve ser tão
pronunciada que escapa aos recursos propriamente pedagógicos de que
hoje se lança mão para corrigir, na medida do possível, os desvios
physicos ou mentaes das creanças. A que especie de “anormaes” se
destinará a “escola” do Juquery? Aos filhos dos loucos internados no
hospício? A todos os anormaes de São Paulo, indistinctamente?
(FOLHA DA MANHÃ, 1929, s/p).

As questões da reportagem pediam esclarecimentos importantes: a que parcela
da população se destinava à escola? Qual seria a fundamentação pedagógica das ações
da instituição? Nota ainda o jornalista que a pedagogia aplicada ali seria provavelmente
muito mais moderna do que o que se conhecia então. Assim, pode-se dizer que a Escola
Pacheco e Silva foi percebida, em sua inauguração, como uma instituição pioneira.
Pioneira também porque, segundo a notícia, as crianças “anormais” não poderiam
receber o mesmo tratamento que os adultos de um hospício.
A infância alienada bem merece que della cuidemos com carinho todo
especial, que não é de mesma natureza que a assistência dispensada
aos adultos. Então, só pode merecer applausos a iniciativa
governamental, instalando ao lado do Hospicio do Juquery uma
secção para infância (FOLHA DA MANHÃ, 1929, s/p).

A notícia não diz quanto tempo os menores ficariam na Escola ou se em algum
momento sairiam de lá, mas frisa a marca maior de identidade da Escola: sua vinculação
com o “hospício” do Juquery, ou seja, a de que as crianças “anormais” seriam tratadas
num hospício:
Agora que o governo inaugura uma “escola para anormaes”, junto ao
Hospicio do Juquery, é o caso de perguntar-se a que classe de
anormaes se destinam as suas classes e os seus professores. Não será,
acaso, isto que se inaugurará hoje, um hospício em miniatura para
pequenos dementes? (FOLHA DA MANHÃ, 1929, s/p).

A notícia considerava louvável a retirada desses menores “anormais” da
sociedade, assim como o cuidado da infância “alienada”. Essa ideia corrobora o modelo
de assistência que caberia sobretudo aos médicos, na década de 1930, em São Paulo. O
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fim do alienismo consistiria numa nova roupagem ao tratamento, com cunho mais
científico e mais especializado, e as instituições fechadas eram tidas como o meio ideal
para esses cuidados.
Nesse sentido, a Escola Pacheco e Silva poderia ser justificada pela intenção de
“cuidar” do modo mais adequado e, na medida do possível, “regenerar” os menores
internados. Toda a infraestrutura e os profissionais da instituição davam-lhe um caráter
de “estufa para mudar pessoas”, típico das instituições fechadas (GOFFMAN, 2007, p.
22).
O jornal termina aplaudindo a iniciativa da criação de um ambiente “especial”
para os menores “anormais”, cuja grande maioria frequentava as mesmas classes que os
alunos “normais”. A reportagem deixa claro que o governo deveria investir mais na
iniciativa de retirada dos pequenos rixentos e dos “retardados anormais”, como de fato
fizeram alguns estados do país.
Na capital, é ocioso repisar que, mau grado a enormidade da verba
dispendida com a aparelhagem escolar, nada possuímos que se pareça
com a escola para menores anormaes, motivo pelo qual nas classes
dos grupos e escolas reunidas, se encontram hoje, numerosos alumnos
que estariam ambientes especiais, médico-pedagogicos. Não ha muito
tempo que ainda pesava sobre a legião de individuos, cuja deficiencias
mentaes, physiologicas e somaticas impediam de adaptação ao meio
domestico, escolar ou social, a irremediável contingencia de uma excomunhão definitiva. As sciencias médico-pedagogicas, porém, têm
resolvido até hoje, pelo estabelecimento de processos especiaes, o
problema de reintregrar taes creanças no convivio da sociedade
(FOLHA DA MANHÃ, 1929, s/p).

5.4. Escola Pacheco e Silva
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Sala de aula da Escola Pacheco e Silva

Segundo as fontes bibliográficas consultadas, a Escola Pacheco e Silva tinha
capacidade para receber entre 33 e 50 meninos, e seu intuito era a alfabetização e a
reeducação dos “menores anormais” que eram considerados “educáveis”. As descrições
levam a crer que os menores recém-chegados ficavam no pavilhão-asilo até receber a
notificação de que eram “educáveis” ou “ineducáveis”. No primeiro caso, eram
encaminhados para a Escola; no segundo, permaneciam no pavilhão-asilo, que tinha
capacidade para 30 menores.
Com a criação da Escola Pacheco e Silva, os menores encaminhados
para o Hospital do Juquery foram subdivididos em dois grandes
grupos: o dos ineducáveis, constituído por idiotas, epiléticos, já em
estado demencial, pelos portadores de graves seqüelas pósencefálicas, e o dos educáveis, representado por débeis e anômatos
capazes de serem alfabetizados. O pavilhão-asilo ficou reservado
para
os
menores
ineducáveis
e
o
pavilhão-escola para os educáveis (ACPS, 1945, apud ASSUMPÇÃO, 1995,
p. 47)43.

O instrumental com que se diagnosticavam os meninos como “educáveis” ou
“ineducáveis” consistia em “ficha biográfica, exames de entrada, somático, neurológico,
mental, psicopedagógico e „testes variados‟. De rotina são realizados exames de sangue,
urina e fezes, além da inspeção dos ouvidos, nariz, garganta e dos dentes” (PEREIRA,
1995, p. 126).
Os considerados “ineducáveis”, que recebiam cuidados médicos-higiênicos,
eram os “idiotas de todos os gêneros, imbecies, epiléticos em marcha para o estado
demencial, post-encefalíticos graves, etc.” (BAPTISTA, 193844 apud. PEREIRA, 1995,
p. 126). Aos “educáveis”, aplicava-se a pedagogia corretiva e pensava-se que, quanto
mais nova a criança, melhor seria sua readaptção. Entre os educáveis, estavam os débeis
mentais e os anômalos com perturbações da moral e do caráter.
A terapêutica pedagógica especial impõe, além dos métodos que
visam mormente à “educação dos sentidos, da atenção, da vontade”,
algumas normas: são proibidas licenças e férias, pois estas
“prejudicam o plano educativo”; as visitas restringem-se aos “terceiros
domingos de cada mês” e os presentes trazidos aos pequenos devem
43

Cf. PACHECO E SILVA. Assistência a psicopatas no Estado de São Paulo. Breve resenha dos
trabalhos realizados durante o período de 1923 a 1937. São Paulo, 1945.
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BAPTISTA, V. Seção de menores anormais do Hospital do Juquery. Arquivos do Serviço de
Assistência a Psicopatas do Estado de São Paulo, ano III, 1º e 2º trim. 1938, p. 251-258.
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ser entregues às guardas, que procederão a uma triagem antes de
entregá-los [...]. Para os anormais a educação é mais importante que a
instituição. Embora os procedimentos estejam orientados para a
finalidade de “aumentar o mais possível o valor social do educando” e
“aos mais prendados ensina-se como ganhar a própria vida
(PEREIRA, 1995, p. 127).

Pacheco e Silva encarregou o médico Vicente Batista, seu companheiro na Liga
Paulista de Higiene Mental, para organizar esses dois locais dentro do Juquery. Além de
escrever para o Boletim de Higiene Mental, Baptista tinha uma coluna do Diário de São
Paulo intitulada “Conselho às mães”. O médico mostrava-se bastante próximo da
eugenia, que se propunha “a melhorar a raça, [pois] já é tempo de deixar a seleção dos
bois e dos cavalos para se tratar da seleção da humanidade” (BAPTISTA, 193045 apud
ZUQUIM, 2002, p. 141).
Segundo Baptista (193346 apud ZUQUIM, 2002, p.141), “quase 50% dos
menores são absolutamente imundos; os demais são pelo menos sujos e nenhum é
amigo franco da higiene”. Deveriam, pois, ser submetidos às orientações educacionais
ensinadas pelos estadunidenses, que prometiam reintegrar esses menores, higienizados,
à sociedade. O método proposto por Pacheco e Silva era o dos “três emes”: manual,
mental e moral.
[...] isto é, desenvolvimento simultâneo das qualidades mentais, dos
princípios morais e das aptidões manuais e, de modo geral, de toda a
esfera sensorial da criança procurando sempre a melhor colaboração
entre a escola, a família, para que o desenvolvimento global da
criança se processe harmoniosamente, sem “quebras” que a
desorientariam (ACPS, 1959, s/p. [2B]).

Para tanto, havia jogos educativos, seções de modelagem, cartonagem,
encartagem e ginástica. A ginástica visava a constituição física dos menores, que, pelo
exercício de movimentos ritmados, poderiam corrigir suas eventuais “anomalias”. Para
o desenvolvimento mental, “adotou-se a chamada ginástica de concentração para
distraídos de Potoski” (ASSUMPÇÃO, 1995, p. 48).
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BAPTISTA, V. O problema da assistência e proteção à infância, pediatria prática. Revista Mensal de
Clínica Infantil e Puericultura, v. 3, jul. 1930, p. 148.
46
BAPTISTA, V. Relatório apresentado ao Diretor Geral da Assistência aos Psicopatas, Pediatria Prática.
Revista Mensal de Clínica Infantil e Puericultura, v. IV, jan./fev. 1933, p. 385.
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Figura 3 – Sala da Escola Pacheco e Silva. À direita,
entre os objetos sobre a mesa, uma cruz
suástica.

Pacheco e Silva justificou a construção da Escola em entrevista ao jornal O
Estado de S.Paulo, em 30 de maio de 1929. Segundo o psiquiatra, a instituição visava
prevenir e corrigir as “anormalidades” infantis a partir de critérios científicos, para que
os menores “anormais” e abandonados se tornassem cidadãos úteis à sociedade.
[...] agora, seguindo a nova orientação, que se apóia na prophylaxia
mental, que se baseia num critério muito mais scientifico e humano
porque busca corrigir em tempo as anomalias das crianças de hoje,
para preservar a sociedade de amanhan de elementos tarados.
Lançando mão dos meios indicados para corrigir-lhes os defeitos e
atenuar-lhes a tendência viciosa precocemente revelada (ACPS,
1929, s/p, [1B]).

Pacheco e Silva acreditava que a escola pudesse ser “o embryão de um grande
apparelhamento social” e que seus resultados poderiam inspirar a construção de
inúmeras outras instituições que dariam orgulho aos filhos do estado de São Paulo.
Percebe-se que o discurso da constituição de uma raça “paulista” encontra eco perfeito
no projeto científico de eugenização dos menores. Prova disso é que o trabalho médicopedagógico desenvolvido na Escola Pacheco e Silva, no Juquery, consistia na
permanente vigilância dos menores, identificando quais seriam os educáveis, quais os
ineducáveis.
Sabe-se que, nos três primeiros anos da escola, as crianças mudavam
constantemente de pavilhão, conforme sua classificação, sempre provisória. Em 1930,
38 crianças foram internadas no pavilhão-asilo, sendo que 29 foram deslocadas para o
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pavilhão-escola. Dessas, sete receberam o diagnóstico de “inaproveitável” e quatro
voltaram ao pavilhão-asilo por “estado mental e indisciplina” (ZUQUIM, 2002, p. 144).
Não se encontra no material pesquisado indícios e esclarecimentos sobre as
saídas ou deslocamento dessas crianças para abrigos, se voltavam para casa ou se
morriam dentro do Juquery. Há, sim, relatos de fugas e raros casos em que as famílias
retiravam seus filhos independentemente da alta. O que permite concluir que o projeto
poderia prever o apartamento permanente desses menores da sociedade.
Nos três primeiros anos da década de 1930, não houve alta para
nenhuma criança. Quando a seção dói criada, ao completar 17 anos, as
crianças deveriam se “removidas” para outros pavilhões. A remoção
também poderia se dar por motivos de indisciplina. Em 1932, por
exemplo,
três
meninos
“extremamente
agressivos,
indisciplinadíssimos”, foram transferidos para os pavilhões dos
homens (ZUQUIM, 2002, p. 122).

É de supor que o modelo do cuidado com as crianças “anormais”,
especificamente na Escola Pacheco e Silva, estaria de acordo com uma política de
“higienização racial”. Isso permitiria dizer que as internações que pretendiam
“reeducar” as crianças estavam articuladas com os ideais de identidade encontrados nos
interesses políticos da psiquiatria em voga na cidade de São Paulo, encabeçada por
Pacheco e Silva, de regenerar a “raça paulista”.
Cabe esclarecer que o termo “raça”, nesta pesquisa, tem o sentido que lhe deram
as ciências médicas no debate proposto para “biologizar” as categorias populacionais.
Segundo António Sérgio Guimarães (2003), categoria “raça” foi criada pelas ciências
biológicas e pela antropologia física para classificarem-se as subespécies humanas,
assim como as animais. De acordo com essa classificação, algumas espécies seriam
mais desenvolvidas intelectual, física e moralmente, justificando a hierarquização de
certos grupos identitários e, em seus piores dias, favorecendo verdadeiros genocídios.
Apesar de sua origem biológica, o conceito raça foi apropriado pelas ciências humanas e
pelo discurso popular para explicar os fenômenos sociais:
Ou seja, as raças são, cientificamente, uma construção social e devem
ser estudadas por um ramo próprio da sociologia ou das ciências
sociais, que trata das identidades sociais. Estamos, assim, no campo da
cultura, e da cultura simbólica. Podemos dizer que as “raças” são
efeitos de discursos; fazem parte desses discursos sobre origem
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(WADE, 1997).47 As sociedades humanas constroem discursos sobre
suas origens e sobre a transmissão de essências entre gerações
(GUIMARÃES, 2003, s/p).

Agora, pode-se pensar na hipótese de que a política de “higienização”, aplicada
em São Paulo na década de 1930, tenha sido francamente “racial”, porquanto estivesse
diretamente implicada com projetos políticos identitários da corporação médica, que,
apoiada num discurso científico, legitimou o asilamento de algumas crianças.
Classificadas por suas características fenotípicas e/ou por seu comportamento
supostamente inferior, do ponto de vista moral, psicológico intelectual, essas crianças –
seu corpo e sua vida – estavam agora sob uma nova forma de controle que emergia.
O discurso da higiene pelo viés da educação infantil, sobretudo quando referido
às crianças das classes mais pobres, denunciava o anseio de se europeizar a infância,
mas os médicos, juristas e educadores também estavam preocupados com a constituição
de uma população não branca (PATTO, 1999[a]). Para tanto, seria necessária a
regeneração da raça pelas ações profiláticas e corretivas que fariam uma limpeza urbana
completa e, assim, evitariam o estigma de uma sociedade “degenerada”.
É o que se pode constatar a partir da investigação sobre a Escola Pacheco e
Silva, assim como sobre o pavilhão-asilo para os menores – um discurso médico que
pretendia “corrigir” e salvar a infância da consolidação de comportamentos “anormais”.
Retirá-las da sociedade era uma forma de evitar sua proliferação. O hospital pretendia
criar um espaço “ideal” para a revitalização desses pequenos “anormais”. No entanto:
[...] o fato é que grande parte dessas crianças passarão a vida dentro do
hospício. Sairão da Escola Pacheco e Silva para o Pavilhão Asilo,
deste para os pavilhões de adultos, caso sejam agitados, ou para as
casas colônias, caso sejam tranquilos. Daí, por alguma intercorrência
clínica, irão para as Clínicas Especializadas e finalmente destas salas
para a sala de necropsia. Entregues è própria sorte, muitos falecem
ainda nos primeiros estágios da sua carreira de vida no Juqueri. O
hospital fracassa também na sua “problemática assistencial”, malgrado
todo o devotamento de seus agentes (PEREIRA, 1995, p. 127).

Ao fim e ao cabo, este percurso nos permitiu compreender o contexto histórico e
cultural de Pacheco e Silva quando empreendeu a criação da Escola Pacheco e Silva
dentro do Hospital do Juquery. Para além da prevenção, a psiquiatria paulistana
representada por ele almejava “limpar” a sociedade das crianças que não eram
47
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“ajustadas”. Esta investigação se pretende ser um mapeamento das ações herdadas – e
hoje negadas – de um ideal dito científico que provavelmente ainda repercutem entre
nós.
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Considerações finais

O objetivo desta pesquisa foi compreender a concepção de “menores anormais”
para Antonio Carlos Pacheco e Silva, buscando identificar as contribuições dessa
psiquiatra representado por ele para a institucionalização da infância no estado de São
Paulo, na década de 1930. Além de outras motivações já mencionadas, esteve embutida
a intenção de contribuir no resgate da história do Hospital do Juquery as memórias
mortificadas sobre as crianças que lá foram internadas.
Percebeu-se que o contexto social, político, econômico e ideológico, localizados
em tempo e espaço específicos em que viveu Pacheco e Silva, certamente, repercutiu
em sua produção e, particularmente, na sua concepção acerca dos “menores anormais”.
Como nos diz Pichon-Rivière (1986), que concebe a condição de sujeito social como
ineludível e num implacável interjogo entre o homem e o mundo, o sujeito não é só um
sujeito relacionado, é também um sujeito produzido e não há nada nele que não resulte
da interação entre indivíduos, grupos e classes.
Voltando nosso olhar para a história do Brasil, em um país cuja estrutura social
não foi alterada pela proclamação da República, que se limitou a buscar certa identidade
nacional, os médicos se inseriram decisivamente no projeto da constituição dessa
nacionalidade. São Paulo tinha ainda a peculiaridade de ser um estado composto pela
nova elite cafeeira, que pretendia, como se viu, “modernizar a empresa capitalista”
(PATTO, 1999[a], p. 317).
O forte e rápido aumento do número de da variedade de indústrias e o novo
contingente populacional nas cidades pressupunham novas formas de ordenar e
controlar a vida. Estavam dadas as condições para o casamento perfeito entre as novas
formas de adestramento e o aparato científico da higiene mental e da eugenia.
Orgulhosos da “raça paulista”, os médicos, juristas e educadores trataram de resgatar na
figura do bandeirante a força, a garra e a inteligência de um povo majoritariamente
embranquecido. A teoria eugênica que adentrava os institutos científicos e as faculdades
de medicina centralizava no homem branco o ideal de uma raça primorosa.
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Dadas as dificuldades de adequar à realidade nacional o pensamento eugênico
que vinha da Europa, os médicos paulistas se justificavam: sim, a miscigenação era a
saída para o estado, contanto que, em poucas décadas, culminasse numa população
branca. Para tanto, mergulharam em discussões e formularam proposições para a
política de imigração. Não é coincidência que, nas primeiras décadas do século XX, o
grande contingente de imigrantes fosse majoritariamente branco.
A necessidade de constituir um projeto de excelência racial para o estado atingiu
sobretudo a infância. O melhor remédio para curar uma população degenerada era a
prevenção, e prevenção se faz na infância. O movimento da higiene mental percebeu
que as crianças eram o foco privilegiado para a profilaxia. Inúmeras produções
científicas foram dedicadas à investigação da situação da infância no estado.
Diferentemente do período colonial ou imperial, quando os estudos sobre a
infância quase não ocupavam os intelectuais, na República, o tema central das
publicações científicas era justamente a infância. Os novos projetos incluíam:
[...] divulgação de princípios da puericultura; mudanças na legislação
referente aos “menores”; criação de instituições de assistência e
educação de crianças pobres e “menores abandonados”; tratamento e
educação especial de “menores anormais”; reforma de “menores
delinquentes”; ensino escolar primário para as crianças “normais”
(PATTO, 1999[a], p. 320).

Pode-se considerar Pacheco e Silva como porta-voz de um grupo com interesses
distintos, que pôde expressar em seus textos e ações as diretrizes higienistas e
eugenistas que assolavam o cenário nacional e internacional. Do ponto de vista da
ciência e da propagação de intervenções e técnicas que se pretendiam científicas, foi
representante da psiquiatria – que transitava entre contextos acadêmico-científicos,
políticos e, inclusive, de fóruns ligados ao poder econômico - que almejava prevenir,
desde a infância, a eclosão de mazelas sob a constituição da população.
Vale lembrar que os psiquiatras participantes da Liga Paulista de Higiene Mental
se propuseram a identificar todas as crianças consideradas “anormais”. E Pacheco e
Silva (1929) idealizava um modelo de assistência que pudesse detectar no Estado de
São Paulo os 20 mil menores que necessitavam das ações higienistas.
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Se se lograsse detectar precocemente os “anormais”, evitar-se-ia a criminalidade,
diziam os higienistas da LPGM. Grande parte das pesquisas desenvolvidas pelos
institutos do Rio de Janeiro e de São Paulo, assim como fora do Brasil, alegavam que
era alto o índice de anormalidade entre os criminosos. Um artigo do médico Heitor
Carrilho, diretor do Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro, mostra como a prevenção
da “anormalidade” poderia prevenir também a delinquência:
[a prevenção começa] no estabelecimento das regras concernentes à
eugenia, afim de que sejam evitados os malefícios da hereditariedade
patológica, estende-se pela puericultura pré e postnatal e detém-se no
fator educativo, cuja importância na formação do espírito é
axiomática, permitindo aos indivíduos o afastamento dos hábitos
mentais nocivos, aprimorando-lhes o caráter e traçando-lhes a
personalidade íntegra (CARRILHO, s/d48 apud PATTO, 1999, p. 330).

Esse discurso era consonante com o de Pacheco e Silva, que em sua
administração do Hospital do Juquery tratou de cuidar dos “menores anormais” e
“delinquentes” do estado de São Paulo com justificativa semelhante. A construção do
pavilhão Escola Pacheco e Silva tinha o intuito de reeducar os “anormais” e
“delinquentes” evitando seu contato com a sociedade.
Os menores considerados “educáveis” que habitavam a Escola Pacheco e Silva
eram, em alguns casos, transferidos e retransferidos do pavilhão-asilo, onde ficavam os
“ineducáveis”, para o pavilhão escola. A dificuldade de conceituar a “anormalidade”
pode ser creditada ao fato de a formação da psiquiatria no estado – e no país – ser ainda
muito recente, na época.
A corrente organicista, a que se filiava Pacheco e Silva, almejava justificar as
“anormalidades” pela hereditariedade. Assim, buscava controlar o casamento e a
procriação entre os ditos “degenerados”. Mas, apesar de lutar pela inclusão de medidas
eugênicas restritivas na legislação brasileira, Pacheco e Silva e seus correligionários não
lograram realizar esse sonho.
Contudo, isso não significa que a eugenia negativa não tenha sido implementada
pelos médicos paulistas da década de 1930. Há muitos indícios de que as instituições de
saúde do estado praticaram esterilizações, confinamentos e abortos. Pode-se levantar a
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CARRILHO, H. Considerações sobre profilaxia mental e delinqüência. Archivos Brasileiros de
Hygiene Mental, 1925, ano I, n. 1, p. 138.
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hipótese de que, apesar de ter sido justificada por seu caráter preventivo, a política de
internação dos menores “anormais” no Hospital do Juquery estava muito próxima da
eugenia negativa.
Desse modo, as crianças que foram interditadas pelo estado jamais foram
encaminhadas de volta à sociedade. Nada no material estudado leva a crer que essas
crianças tenham saído da instituição. Ou seja, a pretexto de uma alegada profilaxia, os
pequenos internados foram vítimas de ações eugênicas de cunho restritivo. Essa
hipótese ultrapassa o escopo deste trabalho, mas pode vir ser estudada no futuro.
Finalizando, apresenta-se a ideia mais ampla que circunscreve esta pesquisa, que
foi paulatinamente ganhando corpo e novos sentidos. No limite, esta dissertação
caminhou, ainda que timidamente, no sentido de explorar as fronteiras entre disciplinas
como a história e a psicologia social.
A evocação histórica se impôs à constituição do trabalho, da investigação dos
anos 1930, emergiram possibilidades de encontrarmos, pela digressão temporal, uma
compreensão mais fina acerca das políticas dedicadas à infância que repercutissem em
hipóteses sobre a situação contemporânea das crianças. De acordo com Sevecenko
(2000, p. 20), se a história pudesse ter um significado duradouro:
[...] teria sido a oportunidade dessa tomada de consciência de quão
importante é acrescentar a dimensão temporal ao pensamento crítico e
à ação política. Ou quanto a reflexão histórica consequente opera tanto
na direção da análise do passado quanto em inspirar as ações e cobrar
as responsabilidades em relação ao futuro.

Considerou-se que o resgate histórico poderia lançar nova luz sobre as formas de
subjetivação da atualidade acerca da patologização infantil. Nesse sentido, o
desenvolvimento desta pesquisa a inclui no âmbito político, porquanto formula
proposições críticas a respeito da excessiva psiquiatrização da infância hoje.
Ademais, parte-se do pressuposto de que, a todas as práticas e teorizações do
saber “psi”, subjaz uma dimensão política a ser investigada. Essa afirmação,
aparentemente simples, pressupõe que a psiquiatria e a psicologia se constituem, seja
em sua teorização, seja em sua intervenção, a partir de uma relação reflexiva com seu
objeto (IBÁÑES, 1993). Dessa forma, a dimensão política está presente em todo ato de
questionamento sobre saberes e verdades previamente instituídos.
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No campo da psicologia social, o trabalho de interrogação sobre o saber
instituído, que considera as circunstâncias históricas de sua emergência e os
condicionantes de sua permanência, deve ser interminável (DIEHL, 2006). Uma prática
rotineira de cuidados à infância, por exemplo, contém em si concepções naturalizadas
sobre o modelo de tratamento adotado. Haja vista que as expertises hoje consolidadas
sobre as crianças são tributárias do processo de formação do saber psiquiátrico e
psicológico da República, estudado aqui.
No entanto, a desnaturalização dessas práticas demanda tempo e condições de
estudo apropriadas, e cabe à pesquisa acadêmica trocar impreterivelmente com a
sociedade análises coerentes sobre as dimensões obscuras de tratamentos, hoje
considerados ordinários, sedimentados no cotidiano da saúde e da saúde mental. Assim,
é indispensável evocar a história dos cuidados para compreender o que subjaz ao que se
encontra cristalizado no dia a dia e, sobretudo, para a elaboração de práticas mais
críticas e conscientes (JACÓ-VILELA, 2006).
É sabido, no entanto, que toda intervenção política, como a internação das
crianças no Hospital do Juquery, carrega em si concepções ideológicas que ocultam e
dissociam o discurso e a ação, ganhando o status de verdade sem considerar o contexto
social e histórico de onde emergem (FERNANDES, 2005). Ilustração modelar desse
caso é a intenção expressa de Pacheco e Silva na construção da Escola – tratava-se de
uma medida profilática importante para o cuidado dos “menores anormais”.
E o que se pôde perceber é que, sob a aparência bem-intencionada desse
discurso, a internação dessas crianças era a consolidação do anseio de livrar a sociedade
de pequenos que obstavam o projeto de constituição de uma população “sadia”. Nesses
termos, a ideologia subjacente aos textos de Pacheco e Silva postula a desigualdade
biológica, inata, daquelas crianças, que, portanto, só poderiam ser tratadas pela reclusão.
Mas não se declara em momento algum que elas eram confinadas para atender ao
projeto de eugenização que objetivava “regenerar” a população mais pobre e não branca
da sociedade.
Segundo Chauí (1980, p. 86) “a ideologia é um dos meios usados pelos
dominantes para exercer a dominação, fazendo com que esta não seja percebida como tal
pelos dominados”. A ideologia também pode ser entendida como “doutrina, conjunto de
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ideias, crenças e conceitos e assim por diante, destinada a nos convencer de sua
„veracidade‟, mas, na verdade, servindo a algum inconfesso interesse particular do poder”
(ZIZEK, 1996, p. 15).
Nesse sentido, esta pesquisa buscou identificar as imprecisas representações
professadas pela grupo de Pacheco e Silva, comprometendo-se com um dever ético e
político ao refletir sobre práticas cotidianas e os efeitos de determinação dos modos de
produção decorrentes da organização social e sua ideologia (FERNANDES;
SCARCELLI, 2005).
Contudo, sabe-se que essa tarefa não é fácil. Segundo Fernandes e Scarcelli
(2005), a relação entre psicologia e política é também uma questão complexa, porque as
relações em jogo dependem de um exame multidisciplinar. E, mesmo assim, seria
impossível atingir uma análise total, radical, sobre o que verdadeiramente as práticas e
os discursos almejavam (RICOEUR, 1977, p. 84).49
No caso desta pesquisa, o discurso oficial sobre a “anormalidade” infantil estava
atrelado à preocupação de médicos, juristas e educadores concorrerem para constituir
uma população higienizada, o que pressupunha vigiar e restringir as crianças que, por
sua condição social e/ou racial, não condiziam com o desejado projeto de nação.
No discurso sobre a infância dominante nesse período [década de
1930], sobressai a presença pesada de preconceito racial e social:
embora acreditassem na evolução das raças humanas, os defensores da
cruzada higiênica continuavam a acreditar que alguns grupos étnicos e
sociais eram inferiores (PATTO, 1999[a], 335).

Concluindo, pode-se pensar nas atuais consequências desse processo de
institucionalização da infância. Será que anda hoje não se reproduz, na patologização
das crianças, um preconceito por sua condição econômica ou étnica? Não se estaria
imputando às inúmeras crianças que chegam às Unidades Básicas de Saúde e aos
consultórios particulares com queixa de dificuldade escolar a “culpa” pelo complicado
processo que vivem em instituições educacionais ou familiares e que é, afinal de contas,
nada menos que a consequência necessária de uma organização social viciosa?

49

Em Interpretação e ideologia, Paul Ricoeur (1977) apresenta a metodologia da hermenêutica como
capaz de decodificar os discursos ideológicos.
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Por fim, caberia questionar de que modo o conceito de “anormalidade” infantil,
forjado durante esse período, continua a influenciar nossas práticas políticas,
institucionais e familiares em relação a crianças. O grande interesse em diagnósticos
infantis de décadas atrás ainda reverbera nos processos atuais de patologização e,
sobretudo, de criminalização da infância economicamente desfavorecida?
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