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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa o surgimento de alguns sanatórios espíritas em Goiás, 

em destaque o Sanatório São Vicente de Paulo do Centro Espírita Luz e Caridade de 

Nerópolis e o Sanatório Batuíra de Goiânia, bem como estabelece, através de fontes 

documentais, seus vínculos com o poder público. Para entender esse processo, foi 

preciso antes compreender o surgimento da medicina social e da psiquiatria, 

primeiramente no contexto europeu e, posteriormente, no Brasil e em Goiás. No Estado, 

privilegiei as discussões em torno da inserção da medicina no aparato estatal verificada 

mais claramente a partir do governo de Brasil Ramos Caiado e aprofundada no governo 

Pedro Ludovico Teixeira. Quanto à psiquiatria e ao atendimento da loucura em Goiás, 

destaquei a análise de fontes recolhidas no Arquivo Público de Goiás, particularmente a 

lei que cria o serviço de assistência aos psicopatas e as mensagens que os 

governadores encaminhavam para os deputados todo final de ano. Por fim, procurei 

apresentar uma relação entre loucura e espiritismo no momento inaugural dessas 

instituições em solo goiano.  

Palavras-chave: loucura; espiritismo; sanatórios; Goiás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This thesis analyses the emergence of a few spiritist mental hospitals in Goiás, 

mainly the Sanatório São Vicente de Paulo of the Centro Espírita Luz e Caridade of 

Nerópolis and the Sanatório Batuíra of Goiânia and establishes their connection to the State. 

To understand such process, it was necessary to previously comprehend the emergence of 

social medicine and psychiatry, first in the European context, and then in Brazil and Goiás. 

In that which concerns Goiás, I have given highlight to the discussions involving the insertion 

of medicine in the state structure, which was more clearly verified firstly in the government 

of Brasil Ramos Caiado. Then, the insertion was deepened in the government of Pedro 

Ludovico Teixeira. Concerning psychiatry and the attendance of madness in Goiás, I have 

highlighted the analysis of sources gathered from Goiás’ Public Archive, mainly the law 

which creates the psychopath assistance service and the messages which the governors 

have sent the deputies every end of year. Lastly, I have tried to show a relation between 

madness and spiritism in the initial moment of their institutions in Goiás. 

 

Keywords: madness; spiritism; mental hospitals; Goiás. 
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INTRODUÇÃO 
  

Num dado momento, trepado e de pé na cumeeira, falando, cabelos revoltos, os 
braços levantados para o céu fumacento, esse pobre homem surgiu-me como a 
imagem da revolta. Contra quem? Contra os homens? Contra Deus? Não: contra 
todos, ou melhor, contra o irremediável! (BARRETO, 1993) 

 

A despeito de tudo o que Lima Barreto representou e representa para a Língua 

Portuguesa, alçando-se à estatura de Machado de Assis, ele foi internado duas vezes 

no Hospital Nacional de Alienados. Nesses dois momentos, foi conduzido de “carro-forte” 

e, na segunda vez, chegou a ser levado como indigente. Porém, seu contato com a 

loucura veio de antes. Deu-se por meio de seu pai, que trabalhava como escriturário nas 

Colônias de Alienados da Ilha do Governador e que, após a morte de sua mãe, levava-

o para o trabalho. A essas experiências com a loucura acrescenta-se o próprio convívio 

diário com o pai, que se aposentara acometido de pavores persecutórios. Por meio de 

sua proximidade com o tema, Lima Barreto imprime o signo da loucura em muitos de 

seus trabalhos. Ele questiona e critica diversos fatores relacionados ao tema por meio 

de suas vivências e dos relatos de outros loucos que encontrou no hospício. Dentre estes 

fatores, a generalização precária da nosologia médica. Contudo, endossa a hipótese de 

que a convivência com os outros loucos poderia levar as pessoas “sãs” a ficarem também 

loucas.  

Essa afinidade entre o tema da loucura e a literatura não teve início no século 

XX. Ao analisá-la na época trágica, Foucault (2014) descreve um período em que esta 

esteve no centro dos interesses e figurou nas principais obras de vários artistas e 

escritores. Na Renascença, a loucura estava livre e era incorporada às vivências das 

cidades. Surge então uma gama diversificada de literatura que enaltece o assunto. Além 

disso, no teatro e na academia a loucura torna-se tema de debates e produções, sendo 

muitas vezes enaltecida. Isso praticamente desaparecerá durante os séculos XVII e XVIII 

e ressurgirá já no século XIX (SUGIZAKI, 2018). 

Em seus estudos, Foucault (2014), entende que a loucura não deve ser 

compreendida e apresentada como um conceito, mas como um tema. Por isso, segundo 

Sugizaki (2018), a busca de uma definição última para o significado da loucura em 

Foucault será nula. Ele apresenta esse tema em sua dimensão histórica e, em cada 

período abordado, aparecem discursos, valores, produções e imaginários que contam 

algo sobre como o assunto foi entendido em sua época. Nessa perspectiva teórica, não 
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cabe definir ou enquadrar a loucura em significados estanques, mas apresentar sua 

dimensão histórica, partindo de um contexto amplo que culminará na apresentação de 

uma realidade local. Assim, o exercício de compreensão da loucura proposto por 

Foucault exige o entendimento dessa pluralidade de ideias que foram forjadas em 

determinados espaços e tempos. Isso é verificado também nos locais de aprisionamento 

da loucura que, inicialmente, dividia os espaços com outros moradores, como os 

leprosos e venéreos, ainda nos séculos XVII e XVIII, até o surgimento dos hospitais 

psiquiátricos e sanatórios espíritas nos séculos XIX e XX.  

Levando em consideração minha motivação pessoal para o interesse pelo tema, 

cabe destacar que minha primeira experiência em um hospício ocorreu em 1992, quando 

acompanhei minha tia Edinalva, que lá trabalhava desde de 1984. Tratava-se do então 

Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho. Lembro-me dos muros altos, das portas com 

grades, das pessoas andando de um lado ao outro, umas correndo, dançando, brigando 

consigo mesmas. Lembro-me das roupas iguais e da nudez, dos sons que me pareciam 

de desespero e dor. Todas as cenas presenciadas provocavam aflições. Ainda me 

lembro. Entrar em uma instituição total1 psiquiátrica é uma experiência inesquecível, algo 

entre comovente e angustiante. 

Desde então, a loucura e suas imagens tão presentes em minhas vivências 

cotidianas passaram a azedar minha pouca “normalidade” e a inclinar meus estudos para 

as Ciências Humanas. A partir dessa primeira visita ao hospício, passei a me interessar 

pelo tema e a buscar leituras sobre o assunto. Inicialmente, encontrei a literatura de Lima 

Barreto, Fernando Sabino, Machado de Assis, Dostoievski, Sade, Lautreamont, entre 

outros. O primeiro autor sobre o qual fiz uma leitura mais aprofundada foi R. D. Laing, 

por meio de seu livro O eu dividido (1987). Passei então a Michel Foucault, 

especialmente nos livros Enfermedad mental y personalidad (1961) e História da Loucura 

(2014). 

A ideia de estudar alguma instituição psiquiátrica surgiu quando, ainda no início 

da graduação, encontrei em um sebo o livro de Maria Clementina Pereira Cunha (1986) 

sobre a história do Juquery. Lembro-me de ficar fascinado pela leitura e por sua proposta 

                                                           
 
1 O termo instituição total foi elaborado por Erving Goffman (2015). Para ele, o que a define é o seu “fechamento”, 

sua barreira em relação ao mundo exterior. Todas se caracterizam por algumas disposições em comum: a) todos os 
aspectos da vida são realizados num mesmo local e sob a supervisão de uma autoridade; b) todas as atividades são 
concretizadas em grupo; c) as atividades são programadas em horários estabelecidos pela autoridade; d) a equipe 
médica (médicos, diretores e funcionários) sentem-se superiores e corretos. Os pacientes, por outro lado, sentem-
se inferiores e culpados. 
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de resgatar as vivências dos internos dentro daquela instituição. Parecia uma missão de 

salvação: uma historiadora vasculhando os arquivos de um dos maiores hospícios da 

América Latina e de lá fazer ressurgir as vivências daqueles que foram esquecidos. 

Influenciada pela história cultural e pela antropologia2, ela propôs uma análise pioneira 

das fontes a partir da leitura dos prontuários clínicos no Juquery. Uma das coisas que 

mais me angustiam nessas instituições é o abandono e o esquecimento a que estão 

submetidos seus habitantes. Desta leitura veio-me a ideia de estudar os prontuários de 

algum sanatório espírita em Goiânia e a partir daí escrever uma dissertação.  

Logo no início do mestrado, um obstáculo surgiu: os arquivos de dentro dos 

sanatórios ou do hospício não eram acessíveis. A diretoria desses espaços, pelo menos 

os que ainda estão em funcionamento, não permitiu o acesso às fontes, especialmente 

aos prontuários. Nesse contexto, pensar a história da loucura em Goiás requer um 

esforço a mais por parte do pesquisador. Diante da ausência de fontes que possibilitem 

uma análise interna das instituições públicas que abrigavam a loucura, cabe ao 

pesquisador trilhar outros caminhos para entender como esses eventos aconteceram no 

Estado. Nos dois trabalhos que abordam a loucura em Goiás, ambos dedicados ao 

Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho3, nenhum fez uma abordagem interna dos arquivos 

das instituições. Isso ocorre porque, como já analisado, os governantes não fizeram um 

esforço para preservar e arquivar os documentos dessa instituição. O mais provável é 

que essa documentação tenha sido eliminada de forma intencional para apagar 

memórias e ações que, se reveladas posteriormente, poderiam colocar em xeque 

condutas de políticos, administradores e médicos que estavam à frente dessa instituição.  

Ainda acompanhando as leituras de Michel Foucault (2014 e 2006), Roberto 

Machado (1978) e Magali Engel (2001), compreendi que é possível realizar uma história 

da loucura partindo de um contexto social, buscando informações em fontes diversas 

produzidas pelos órgãos oficiais do governo que mantêm registro desses espaços. 

Nesse sentido, não é obrigatório para o pesquisador da loucura entrar em contato com 

os arquivos institucionais. Ao contrário, é justamente essa curva em direção aos arquivos 

                                                           
2 Exemplo dessa produção histórica está presente nos estudos de Robert Darnton (1986), leitor de Cliford Geertz 
(1978). Segundo esse autor, desviar-se do caminho “convencional pode resultar em surpresas agradáveis e 
inovações para a história das mentalidades” (DARNTON, 1986, p. 17-18). Fazer uma análise interpretativa de 
fenômenos culturais, muitas vezes levando a ressurgir as vozes daqueles que pouco interessam aos historiadores de 
“gabinete”, é a principal função da História Cultural.  
3 PAULA (2011) e SANTOS (2018). 
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menos óbvios que pode gerar frutos inusitados e abordagens diferenciadas sobre temas 

diversos.  

Com as experiências metodológicas e teóricas adquiridas com a leitura desses 

autores, passei a pesquisar documentos oficiais por meio dos Arquivos Públicos 

Estaduais. Foi então que encontrei uma gama significativa de documentação sobre o 

surgimento dos principais sanatórios espíritas em Goiás. Além disso, encontrei diversos 

pagamentos efetuados pelo governo estadual para essas instituições, o que me trouxe 

a ideia de que o Estado e as prefeituras estavam ligados às suas origens. Isso me levou 

à formulação de meus problemas de pesquisa: entender como essas duas esferas de 

poder, a política e a religiosa, uniram-se para combater a loucura. Outra importante 

questão foi a de compreender quais situações sociais e culturais contribuíram para que 

essa união, iniciada na década de 1950, ou mesmo antes disso, chegasse até os nossos 

dias4. 

Perseguindo estes problemas, encontrei outro arquivo interessante. Tive acesso 

às atas do Sanatório Espírita São Vicente de Paulo de Nerópolis, registradas desde o 

ano de 1937 (LIVRO ATA, 1937-1991). Com esta fonte, consegui mapear melhor a rotina 

administrativa da instituição e apresentar uma leitura detalhada de alguns embates 

durante a sua formação. Este arquivo em particular permitiu-me acompanhar 

pormenorizadamente a união para a manutenção institucional feita entre o governo 

municipal e os espíritas. 

Aspecto importante a se destacar é que o tema da dissertação, loucura e 

espiritismo em Goiás, é inédito na historiografia do Estado, de acordo com pesquisa 

realizada no banco de teses e dissertações de História e Ciências das Religiões da PUC 

Goiás e do departamento de História da UFG. Também não encontrei nenhuma 

referência a esse tema na Federação Espírita de Goiás. Aliás pouco ou quase nada se 

produziu sobre o espiritismo no Estado. Isso torna essa dissertação um meio de pesquisa 

sobre o assunto e um caminho para estimular outras pesquisas sobre o assunto.  

Um dado interessante sobre meus problemas de pesquisa é que, antes da 

inauguração do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, já estavam em funcionamento 

alguns sanatórios, todos financiados por esferas do poder público. Duas pesquisas 

abordam o tema da história da loucura em Goiás, e ambas se dedicaram ao contexto do 

                                                           
4 Minha pesquisa não atinge o século XXI, mas os vínculos entre as instituições espíritas e o poder público são 
notórios e amplamente conhecidos em nossos dias. Apresento adiante um exemplo relativo a isto. 
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surgimento do Adauto Botelho. Essas duas pesquisas (PAULA, 2011; SANTOS, 2018) 

compreendem a inauguração do hospital como um marco para o início da 

institucionalização da loucura no Estado. No entanto, como pretendo demonstrar nesta 

pesquisa, o Adauto Botelho não significou seu início, mas sua a maior visibilidade, ao 

inserir o Estado dentro de um projeto que foi orientado pelo Governo Federal. Antes 

desse local público, já existia uma gama significativa de construções que abrigavam a 

loucura em todo o território. Esses ambientes, em especial os sanatórios espíritas, foram 

erguidos e mantidos por meio de parcerias firmadas entre entidades espíritas e os 

governos estadual e municipais.  

Um dos motivos que justificam esta parceria eu apresento na própria história do 

espiritismo no Brasil e em sua necessidade de legitimação social diante de inúmeras 

críticas. As práticas espíritas chegaram, inclusive, a ser criminalizadas após a 

proclamação da República, no período entre 1890 e 1947. Por outro lado, apresento 

documentos que confirmam essas parcerias e explicam como a filantropia espírita esteve 

presente no rol de interesses de algumas lideranças políticas e econômicas do Estado. 

Como pretendo demonstrar no terceiro capítulo, existia uma demanda no Estado 

para a retirada da loucura das ruas, especialmente a partir da segunda metade da 

década de 1940. Os indigentes e os loucos delirantes passaram a incomodar cada vez 

mais alguns setores urbanos que exigiam ações do governo e dos municípios 

direcionadas a esses grupos. Como o Estado e as prefeituras não possuíam, entre outras 

coisas, pessoal qualificado5 para acolher e abrigar a loucura, eles se aliaram aos 

espíritas, que já possuíam vasta experiência em todo o território nacional, em especial 

em Minas Gerais, que já contava como alguns sanatórios, como o de Uberaba, fundado 

em 1927. 

Algumas leituras foram importantíssimas para minha compreensão dos vínculos 

direcionados para a loucura firmados entre entidades religiosas e Estado. Entre elas, 

destaco os estudos de Michel Foucault, particularmente os textos presentes em 

Microfísica do poder (2012) e História da Loucura (2014). A primeira leitura possibilitou 

compreender o contexto de surgimento da medicina social na Europa, particularmente 

na Alemanha, na Inglaterra e na França. Já com a segunda, pude aprofundar-me na 

trajetória da história da loucura até esta se tornar uma doença mental, com o advento da 

                                                           
5 No segundo capítulo, apresento uma análise sobre a atuação da medicina em solo goiano e abordo a escassez 
desses profissionais no Estado. Especialmente no interior, os médicos estavam ausentes na grande maioria dos 
munícipios, nas décadas de 1940 e 1950. 
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psiquiatria. Ainda por meio desta obra, dediquei-me pormenorizadamente ao 

entendimento dos vínculos entre loucura e filantropia religiosa através da descrição do 

asilo idealizado pelos Quacres na Inglaterra.  

Foi justamente a leitura de Michel Foucault que mais me influenciou no momento 

de elaboração dos problemas desta dissertação. Ao descrever a loucura na Inglaterra do 

final do século XVIII, o autor analisa uma série de leis que favoreceram a manutenção 

de entidades religiosas como os Quacres em atividades assistencialistas, especialmente 

na exclusão da loucura. Neste primeiro momento, o Estado inglês ofereceu subvenções 

para a manutenção de asilos que contavam ainda com donativo oriundo de caridade ou 

de mensalidade paga pelos fiéis. O governo inglês também foi favorecido, pois teve sua 

demanda por abrigar a loucura atendida pela união (FOUCAULT, 2014, p. 460–461). 

É importante perceber que as duas experiências de se trancar a loucura, a 

primeira sob a direção de médicos, no caso francês com Pinel, e a segunda por 

religiosos, com os Quacres na Inglaterra, são faces de uma mesma moeda que busca a 

subjugação do louco e sua retirada das ruas. Tanto as experiências de Pinel e a sua 

falaciosa libertação da loucura como a descrição idílica do asilo sem muros criada por 

Tuke representam momentos que se entrecruzam e um acaba sendo influenciado pelo 

outro. Evidentemente, a herança religiosa nas questões relacionadas à saúde não foi 

rapidamente rompida e se prolonga até os dias atuais.  

Assim, acredito que uma visão que tenda a distanciar, de forma radical, o modelo 

de enclausuramento da loucura empreendido pela medicina mental daquele organizado 

por religiosos – como caso dos Quacres citado por Foucault – pode encobrir os 

significados que instituições religiosas possuíam e possuem. Tuke, segundo Foucault, 

embora não fosse médico, também instituiu em seu asilo uma rotina na qual a 

superioridade moral de sua equipe deveria ser reconhecida pelos loucos. Porém, no caso 

do asilo inglês, os valores religiosos também eram exigidos para os internos, o que não 

aconteceu com o modelo exclusivamente médico de internação de Pinel. Por outro lado, 

o sistema de poder organizado no sistema religioso também pressupunha uma ordem 

disciplinar e um tratamento moral para dominar a loucura. 

Desta forma, as relações instituídas dentro de qualquer instituição, sejam elas 

médicas ou religiosas, são envoltas em vários dispositivos de poder perceptíveis nas 

dinâmicas entre loucos e equipe médica ou religiosa. Evidentemente, os pressupostos 

psiquiátricos prevaleceram nas ações sobre a loucura, mas isso não significou um 

tratamento totalmente guiado pela racionalidade médica. Ao longo de sua história, a 
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psiquiatria constituiu-se também por uma ação de moralização da sociedade e de 

exclusão dos seres considerados dissidentes. Isso se comprova até mesmo pelo 

distanciamento da psiquiatria de outros campos médicos que exerciam um saber mais 

empírico (ENGEL, 2001). 

Outro exemplo desse caráter moralizador da psiquiatria é perceptível no 

predomínio das teorias eugênicas na primeira metade do século XX. Isso demostra a 

aliança da psiquiatria com valores que poderiam coincidir com ideais religiosos das 

sociedades burguesas em que ela estava inserida. 

Esta discussão é trazida para o âmbito mais específico da dissertação no tópico 

2.3 (Higienismo e expansão da medicina em Goiás), no qual abordo as questões da 

eugenia no Brasil e em Goiás. No caso do Brasil, a leitura de Roberto Machado 

possibilitou o entendimento do advento da medicina social. Com ela, pude perceber que 

as instituições religiosas tiveram um papel fundamental no surgimento dos primeiros 

hospitais e asilos. A história da loucura no Brasil já conta com inúmeros trabalhos que 

descrevem sua trajetória, bem como a dos locais de aprisionamento da loucura. É 

possível notá-lo no trabalho da historiadora Magali Gouveia Engel (2001), orientanda de 

Maria Clementina P. Cunha (1986). Ela realizou uma pesquisa minuciosa sobre o 

surgimento dos primeiros hospícios públicos na cidade do Rio de Janeiro, bem como 

conseguiu resgatar algumas figuras enlouquecidas que viviam livres na então capital 

federal na Belle Époque.  

Desta maneira, procurei apresentar o debate historiográfico e situar o Brasil e 

Goiás dentro dessa história da loucura que não começa com a psiquiatria, mas inaugura 

uma nova fase com ela. As rupturas no entendimento e no tratamento dispensado aos 

loucos demonstram também uma mudança nas formas como as sociedades veem a 

questão. Isto se verifica de forma mais radical na Europa após as Revoluções Industrial 

e Francesa, período em que as elites econômicas e políticas buscaram conter as 

agitações urbanas, as epidemias e as revoltas de trabalhadores. 

No Brasil, o mesmo pode ser verificado, guardadas as devidas proporções, 

durante grande parte do século XIX. A culminância do processo é a renomeação do 

Hospital D. Pedro II para Hospital Nacional de Alienados, em 1890, após o advento da 

República (CUNHA, 1986; ENGEL, 2001). A partir de então, cada vez mais o Estado 

criará ações e leis específicas para lidar com a loucura e fazer sua retirada do convívio 

com a sociedade. Com isto, intensificam-se as construções de hospícios em todo o país 
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e, em 1934, é feito o Decreto n° 24.559 de 3 de julho, criando a 2° Lei Federal de 

assistência direcionada à loucura6. 

Em Goiás, essas discussões já estavam presentes, mas foi a partir do governo 

de Brasil Ramos Caiado (1925-1929), e com maior intensidade no governo Pedro 

Ludovico Teixeira (1930-1945), que a medicina se tornou aliada da política para conter 

os problemas urbanos. Nesse período, surgiram as Delegacias de Higiene, que 

fiscalizavam a atuação médica em todo o Estado e propunham ações de saneamento 

que deveriam ser acatadas por todas as prefeituras. Aliás, foi o discurso médico e 

higienista de Pedro Ludovico que forneceu os argumentos para justificar a mudança da 

capital e construir o imaginário de modernidade atribuído a seu governo.  

Esta dissertação está dividida em 3 capítulos que se entrelaçam para 

compreender essa realidade em particular, partindo de um contexto mais amplo que 

envolve a história da loucura na Europa, no Brasil e em Goiás. No primeiro capítulo, 

apresento um estudo sobre a história da loucura e os seus locais de aprisionamento. 

Nessa parte da pesquisa, dou destaque aos vínculos entre filantropia religiosa e loucura, 

como no caso dos Quacres na Inglaterra. Interessa-me, ainda, compreender o advento 

da medicina social na Europa, por meio da obra de Foucault e, no Brasil, por meio das 

obras de Roberto Machado (1978), Cunha (1986) e Engel (2001). Além disso, dou 

destaque ao surgimento da própria psiquiatria a partir da realidade iniciada com a 

medicina social. No último tópico, apresento a história do espiritismo no Brasil, 

especialmente sua necessidade de legitimação social, bem como seus vínculos com a 

loucura.  

No segundo capítulo, dedicado ao contexto goiano, realizo uma leitura sobre as 

questões relacionadas à saúde pública, com ênfase às práticas direcionadas à loucura. 

Apresento então algumas leis que interferiram nas ações públicas voltadas à loucura, 

particularmente a lei que criou o “Serviço de Assistência aos Psicopatas” de 1947. 

Também dou destaque para o avanço da medicina social sobre solo goiano, que se deu, 

por exemplo, por meio da criação da Secretaria de Saúde e da Associação Médica 

Goiana. Todas essas mudanças alteraram a história da loucura em Goiás. Por meio 

delas se construíram, por exemplo, as parcerias entre Estado e instituições espíritas.  

No terceiro capítulo, apresento alguns documentos que recolhi no arquivo 

público de Goiás, em cartórios e na própria instituição, como no caso do Sanatório 

                                                           
6 A esse respeito, ver o tópico 1.5: A psiquiatria chega ao Brasil. 
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Espírita São Vicente de Paulo, em Nerópolis. Através da leitura desse material, 

estabeleço análise sobre os sanatórios espíritas em Goiás e suas parcerias com o poder 

público para aprisionar a loucura.  
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1 A LOUCURA E SUA HISTÓRIA: O CONTEXTO EUROPEU E BRASILEIRO 
DURANTE A FORMAÇÃO DA PSIQUIATRIA 
 

Pensar a loucura no Brasil e em Goiás requer um olhar atento para o surgimento 

da psiquiatria no contexto europeu e da própria história da loucura. Isso porque, até 

meados do século XIX, todos os médicos que atuavam no Brasil tinham uma formação 

europeia (MACHADO, R. 1978). Mesmo após a inauguração das primeiras faculdades 

de medicina no Brasil, o modelo de ensino e de instituição psiquiátrica, guardadas as 

devidas proporções, são de influência francesa. Até mesmo o padrão de assistência 

religiosa, especificamente os vicentinos e os espíritas, remonta suas origens ao contexto 

europeu. Graças a isso, faz-se necessária uma abordagem das origens da medicina 

social e do hospital sob domínio médico.  

Como esse trabalho abordará, entre outros fatores, os vínculos entre filantropia 

religiosa, poder público e loucura, dediquei especial atenção às abordagens que 

apresentassem essa questão. Assim, os textos de Michel Foucault recebem relevância 

especial, pois fazem referência ao asilo organizado pelo grupo religioso Quacre na 

Inglaterra. Outro ponto relevante, retirado da leitura de Roberto Machado (1978), foi 

perceber a influência que os hospitais sob direção de religiosos tiveram durante a própria 

trajetória da medicina no Brasil. Assim como alguns grupos religiosos tiveram papel 

decisivo na história da loucura, o mesmo poderia ser dito sobre a história da medicina. 

Nos casos da loucura e da medicina, o papel que as entidades religiosas tiveram 

influenciou suas trajetórias. No caso da medicina, é preciso destacar a psiquiatria, que, 

diferentemente de outras áreas médicas, permaneceu com seu caráter moralizador e 

doutrinário, especialmente se compararmos com outros campo do saber médico. Essa 

particularidade da psiquiatria influenciou a continuidade de muitas parceiras com 

entidades religiosas para o aprisionamento da loucura, como veremos.  

Partindo desse contexto amplo e do reconhecimento de sua historicidade, posso 

tecer alguns comentários sobre a loucura em Goiás, particularmente sobre aquela 

comandada pela filantropia religiosa. Este capítulo apresenta uma leitura da história da 

loucura, do surgimento da psiquiatria e de sua chegada ao Brasil, bem como discute a 

influência que alguns setores religiosos tiveram em seu desenrolar.  

 

1.1 A loucura do Renascimento à época clássica 
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A loucura possui uma história, bem como seus locais de aprisionamento e 

exclusão. Não é privilégio da medicina a criação de mecanismos de interdição e 

aprisionamento dos loucos. Antes do surgimento da medicina social e da psiquiatria, já 

existiam mecanismos de identificação e captura dessas pessoas. Porém, foi com a 

medicina que apareceu o entendimento da loucura enquanto doença mental e, portanto, 

os indivíduos loucos como seres passíveis de intervenções médicas, mesmo que estas 

ocorram contra a sua vontade. 

A oposição entre razão e não razão surgiu com Descartes no século XVII, 

segundo Michel Foucault (2014). O louco e a loucura começaram então a figurar como 

algo negativo, irracional. Porém, antes de Descartes, no Renascimento, assim como na 

Antiguidade, existia uma certa positividade na ideia de loucura. Por meio dos poetas, dos 

escritores e dos pintores, ela foi elogiada e se tornou tema de inúmeros renascentistas 

que se viram fascinados pelo assunto. Dentre eles, Foucault destaca Shakespeare, 

Cervantes, Erasmo de Roterdã, Bosch e sua nau dos loucos, entre outros.  

Já no final da Idade Média a loucura começou a ganhar destaque no teatro, na 

literatura de modo geral e na academia. Em muitos casos, ela era exaltada e 

compreendida como uma possibilidade de estar mais próximo de uma sabedoria 

“autêntica”. Existiu certa ambiguidade na percepção renascentista da loucura. Ela era 

percebida, inclusive, como algo bestial, como se nota no exemplo do Grylle no imaginário 

dos primeiros navegadores. Ao usar o exemplo do Grylle, Foucault identifica uma 

mudança na visão quinhentista sobre a loucura. O louco passa a ser o inumano, o 

fantástico e o impossível. Essas imagens fascinavam e ao mesmo tempo criavam 

repulsa. Produzia-se, assim, uma alteridade que ao mesmo tempo reconhecia, 

estranhava, e, no extremo, podia anular o outro7. A loucura no Renascimento possuía 

uma verdade e um conhecimento próprio e, muitas vezes, mostrava aos homens e 

mulheres a fragilidade das concepções sobre o mundo os cercava.  

 
Enquanto o homem racional e sábio só percebe desse saber algumas figuras 
fragmentárias – e por isso mesmo mais inquietantes –, o Louco o carrega inteiro 
em uma esfera intacta: essa bola de cristal, que para todos está vazia, a seus 
olhos está cheia de um saber invisível. (FOUCAULT, 2012, p. 21). 
 

                                                           
7 Sobre esse assunto é interessante percebermos as relações que foram estabelecidas entre os colonizadores e a 
população ameríndia no final do século XV. A alteridade construída no momento da conquista se configurou como 
uma anulação do outro que, no extremo, pode ser uma anulação de nós mesmos. O processo de negar ou aceitar a 
humanidade das comunidades indígenas foi tema constante entre colonizadores e jesuítas (TODOROV, 1999). 
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Enquanto na Idade Média a loucura foi compreendida como um tipo de vício, 

especialmente relacionada ao orgulho, e ocupava um lugar menor, no Renascimento ela 

ocupava o primeiro posto nos interesses dos artistas da época. É nesse último período 

que surge o vínculo entre loucura e genialidade, presente no imaginário popular até os 

dias atuais. Erasmo de Roterdã critica a ciência de sua época, dizendo que suas certezas 

são pouco relevantes e suas discussões pouco práticas. Por outro lado, a loucura 

libertaria os seres das preocupações desnecessárias. Para os renascentistas, a loucura 

era concebida a partir de seu contraponto com a razão, que não tem o mesmo significado 

nos séculos XVII e XVIII, quando o cartesianismo ganhou corpo e espaço. O saber 

“racional” e a loucura se aproximam e se negam mutualmente e a primeira só pode ser 

explicada a partir desta aparente contradição. 

Desta forma, Foucault entende o Renascimento como o período trágico da 

loucura. Trágico no sentido literário e teatral, ou seja, como uma forma positiva vinculada 

às fraquezas humanas, às suas frustrações, seus desejos e seus sonhos. Ele apresenta 

alguns escritores, pintores e poetas para retratar esse período da história da loucura, no 

qual esta é concebida como um dos elementos da sabedoria humana e, ao mesmo 

tempo, começa a ser refutada por ela. A loucura aparece como fruto de uma paixão cheia 

de excessos, ou uma presunção de superioridade e certezas cujo desfecho é sempre 

trágico, como é apresentada nas obras de Cervantes ou Shakespeare. Ainda não existia 

a conotação moral da loucura, que toma forma apenas no século XVIII, como veremos. 

A experiência trágica e positiva da loucura foi esboçada pela literatura do começo do 

século XVI. 

Por fim, já com Descartes, no século XVII ocorre uma separação e a loucura 

passa a ser negada pela razão científica, de uma ideia trágica ela passa a ser entendida 

de forma crítica. O filósofo leva a loucura para o campo do irracional e a exclui do projeto 

racionalizante, que se inicia no século XVII, mas toma forma e sentido no século 

seguinte.  

 

1.2 Pinel e a loucura medicalizada 
 

A guinada para a percepção da loucura como algo irracional na época clássica 

caminha progressivamente para a sua patologização e seu enquadramento enquanto 

doença mental no final do século XVIII. A experiência positiva da loucura com os 

renascentistas dará lugar a um binômio excludente e de cunho moral: o normal e 
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patológico, criado pela medicina mental. São valores e ideias de um uma forma de saber 

particular que criará regras e valores moralmente “aceitos” por um grupo específico. 

Assim, o que é normal ou o que é doença, especificamente no campo mental, “são 

categorias que não apreendem epistemologicamente uma realidade objetiva, mas 

constroem e impõem certas formas de olhar, perceber, enunciar, diagnosticar etc.” 

(CARVALHO e AMARANTE, 2000, p. 44). Esta percepção da psiquiatria é importante 

porque entendo desta forma a medicina mental. No decorrer destas linhas, ficará 

perceptível a separação da psiquiatria dos demais campos do saber médico e se tornará 

evidente seu caminho em direção à constituição de um saber normativo. 

Para alguns historiadores da loucura8, especialmente no período em que se 

torna doença mental, ela se configura como um produto do aburguesamento das 

sociedades europeias, e o alienismo preenche os espaços de antigas práticas de 

exclusão, como é o caso dos leprosários9. Desta forma, é possível entendermos a 

trajetória das casas de abrigo para loucos na Europa, especialmente na França, onde os 

antigos leprosários se tornam os hospitais sob domínio médico. Embora essa mudança 

para a patologização da loucura seja atribuída a Pinel quando de sua nomeação a diretor 

do Hospital de Bicêtre, ela ocorre de forma lenta e gradual, como veremos 

posteriormente, e somente nos primeiros anos do século XIX o hospital psiquiátrico será 

difundido em toda a Europa. O século XIX será nomeado por Isaias Pessotti (1996) como 

o “século dos manicômios” e no Brasil poderia ser dito o mesmo do século XX, tendo em 

vista os inúmeros hospícios públicos, privados e filantrópicos que surgirão na maioria 

dos centros urbanos.  

Antes de falar propriamente sobre o surgimento dos hospitais psiquiátricos, é 

importante entendermos o advento da medicina social e dos hospitais na Europa10. 

Segundo Foucault (2012), a antiguidade grega e egípcia e a Idade Média não 

conheceram uma medicina social ou coletiva. A passagem do feudalismo para o 

capitalismo significou o fim da medicina individualista e o começo da coletiva. A 

                                                           
8 No contexto europeu, destaca-se o trabalho de Robert Castel, que considera a Revolução Francesa como marco 
para o surgimento do hospital psiquiátrico sob domínio médico. No Brasil, os trabalhos de Maria C. P. Cunha e Magali 
Engel veem no surgimento da República e na modernização das cidades elementos fundamentais para o surgimento 
desses hospitais. 
9 Desde a Baixa Idade Média até o século XV, os leprosários se multiplicaram em toda a Europa. Porém, com o 
advento do Renascimento e o fim das Cruzadas, ocorreu um esvaziamento desses locais. Mesmo com seu fim, os 
rituais de exclusão continuaram e no lugar do leproso surgiram outras categorias: pobres, vagabundos, presidiários 
e alienados (FOUCAULT, 2006, p. 20). 
10 Posteriormente, irei abordar essa temática no contexto brasileiro. 
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sociedade industrial ou em vias de industrialização necessitava de um controle maior 

sobre os corpos que passaram a ser vistos como força de trabalho. O primeiro controle 

dessa nascente sociedade urbana e industrial foi o do corpo, especialmente o dos 

trabalhadores.  

 
Minha hipótese é que com o capitalismo não se deu a passagem de uma 
medicina coletiva para uma privada, mas justamente o contrário; que o 
capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, 
socializou o primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força 
de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o 
corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a 
sociedade capitalista. (FOUCAULT, 2012, p. 144). 

 

Desta forma, é possível falar em biopolítica, na qual o Estado, aliado da medicina 

moderna, configurou-se como elemento de controle dos indivíduos e de uma certa 

formatação da sociedade. É interessante observar que, desde sua origem até a 

atualidade, são os corpos dos menos favorecidos economicamente os mais passíveis de 

intervenção. Exemplos disso são os estudos sobre os hospitais psiquiátricos no Brasil. 

Os moradores dos hospitais psiquiátricos ou sanatórios são, em sua grande maioria, 

pessoas pobres, com pouco vínculo familiar. Ainda que existam moradores ricos dentro 

desses espaços, sua grande maioria permanece por um curto período e, além disso, 

separada dos demais loucos.  

Ao abordar o advento da medicina social, Foucault (2012) enumera três estágios 

que surgiram em diferentes locais: Alemanha, França e Inglaterra. A despeito de sua 

tardia unificação e entrada no mundo industrial, a Alemanha foi o país a inaugurar a 

medicina aliada ao Estado. Justamente essa fragmentação do Estado alemão favoreceu 

uma certa consciência da saúde coletiva. Tanto a França quanto a Inglaterra ainda não 

propunham ações para melhorar a saúde de seus indivíduos. Já na Alemanha, entre 

1750 e 1770, já se verificavam ações nesse sentido. Essas ações estatais consistiam 

em acompanhar a mortalidade e a natalidade de sua população através de relatórios 

médicos, além de outras ações. Também começam então a surgir funcionários médicos 

responsáveis pela saúde da população em uma determinada região. Trata-se, assim, de 

uma medicina estatal para controle e acompanhamento da saúde de sua população.  

Outra face dessa medicina social ocorreu na França que, diferentemente do 

modelo alemão, não teve como único fomentador o Estado. A urbanização e os 

problemas dela advindos – doenças, violência, sexualidade “desregrada”, etc. – criavam 

um clima de medo e angustia que povoava a mentalidade dos moradores das cidades. 
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Até aquele momento, a França conhecera dois modelos de assistência à saúde. O 

primeiro é o que se iniciara na Idade Média com a lepra e consistia unicamente na 

exclusão através de internação obrigatória dos indivíduos contaminados em leprosários. 

Nesses ambientes, era comum encontrar loucos e criminosos que ainda não recebiam 

um tratamento individualizado. O outro modelo surgira com a peste e, diferentemente do 

modelo anterior, não excluía, mas separava a população através de uma individualização 

entre doentes e pessoas sãs. Através da quarentena, o Estado isolava as pessoas em 

suas próprias casas e encarregava fiscais de fazerem um contagem diária dos mortos e 

dos vivos. Através desse esquadrinhamento, era possível ter um controle maior da 

população e das doenças, ao menos de forma burocrática, porque para o controle da 

doença, esse isolamento, aliado à falta de higiene, apenas aumentava o número de 

mortos. 

Para Foucault (2012) o modelo de hospitalização moderna, que surgiu a partir 

do século XVIII, é herdeiro do outro, inaugurado no final da Idade Média. Uma mistura 

de exclusão e segregação que inclui a individualização dos doentes e sua observação 

constante. Assim, temas como a higiene pública começam a ser constantemente 

debatidos por médicos e setores ligados ao Estado francês na segunda metade do 

século XVIII. Essa medicina advinda do processo de urbanização tinha como pautas: a 

análise do meio urbano, incluindo a poluição das águas e do ar; a transferência dos 

cemitérios para locais mais afastados; as construções inadequadas que impediam a 

circulação do ar ou propagavam doenças e o escoamento dos esgotos. Desse modo, a 

medicina urbana francesa se aliou com outros campos do saber, como a química, o que 

lhe garantiu status científico inexistente em períodos anteriores.  

Primeiro a medicina de Estado, depois a medicina urbana e aquela dos pobres 

no modelo inglês. Os pobres não eram percebidos como um problema para a classe 

dirigente durante a maior parte do século XVIII. Foi com a Revolução Francesa e, 

especialmente, com as revoltas dos trabalhadores nas indústrias inglesas no começo do 

século XIX, que os pobres começaram a aparecer como uma força capaz de contestar o 

estado das coisas. Na Inglaterra, país mais industrializado da Europa, surge a lei dos 

pobres (FOUCAULT, 2012, p. 166), que orientava as ações médicas sobre os pobres e 

a pobreza. Inicia-se a ideia de um controle médico sobre as agitações de classes. Ao 

propor ações de saúde sobre essa população, a elite dirigente teria maior controle sobre 

eles, sobre os corpos individualmente e, também, sobre as agitações urbanas. Dentre 

as ações desse serviço de saúde, destacam-se: a vacinação obrigatória, o 
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esquadrinhamento dos locais insalubres, etc. Assim como verificado no Brasil11 num 

período posterior, os pobres se revoltaram contra a obrigatoriedade da medicalização de 

seus corpos. Nesse contexto, a Inglaterra inaugurou uma medicina de controle dos 

corpos pobres, selecionando e separando os mais aptos ao trabalho.  

Paralelamente ao início da medicina social, o hospital sob controle médico surge 

no final do século XVIII. Os hospitais militares foram os locais onde primeiro se verificou 

a necessidade de maior controle e cura dos doentes que ali adentrassem. A ideia era 

organizar o espaço do hospital de forma disciplinar através do uso do poder. Isso incluía 

um registro minucioso dos sintomas, da evolução da doença e das atitudes dos internos. 

Os doentes passaram a ser separados de acordo com seus sintomas e a dinâmica 

desses locais passou a ser racionalizada pelo saber/poder médico. 

Assim, a racionalização do espaço hospitalar corresponde a uma imposição do 

poder médico e à criação de uma rotina minuciosamente registrada pela equipe do 

hospital. Evidentemente, os médicos pouco apareciam nesse ambiente, mas através dos 

registros acompanhavam toda a rotina dos internos. Para Foucault (2012), o hospital que 

surge no século XVIII representa um local de cura, mas também de observação da 

diversidade de doenças, assim como na botânica, da qual esse modelo é herdeiro. Mas 

não seriam os médicos propagadores de doenças, com esse modelo hospitalar? Essa é 

uma dicotomia que acompanhou o modelo médico de hospitalização no seu início. 

Inclusive Pasteur, pai da microbiologia, ao criticar o ambiente hospitalar afirma que “o 

médico de hospital, indo de leito em leito, era um dos agentes mais importantes do 

contágio” (FOUCAULT, 2012, p. 200). Pasteur estabelece uma crítica, ainda atual, sobre 

o modelo médico de hospitalização. De maneira geral, os hospitais criticados por Pasteur 

foram modificados no século XIX. Porém, aqueles destinados à atividade psiquiátrica 

continuam perpetuando o modelo antigo. 

 
Todas as técnicas ou procedimentos efetuados no asilo do século XIX – 
isolamento, interrogatório particular ou público, tratamentos, punições, como 
ducha, pregações morais, encorajamentos ou repreensões, disciplina rigorosa, 
trabalho obrigatório, recompensa, relações preferidas entre o médico e alguns 
de seus doentes, relações de vassalagem, de posse, de domesticidade e às 
vezes de servidão entre doente e médico – tinham por função fazer do 
personagem do médico o “mestre da loucura”; aquele que a faz se manifestar 
em sua verdade quando se esconde, quando permanece soterrada e silenciosa, 
e aquele que a domina, a acalma e a absorve depois de tê-la sabiamente 
desencadeado”. (FOUCAULT, 2012, p. 203–204). 

                                                           
11 Trata-se da Revolta da Vacina, na qual a população do Rio de Janeiro se recusou a tomar a vacinação obrigatória 
imposta pelo governo federal no início do século XX. A este respeito ver Carvalho (1987). 
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O poder médico antecede o seu próprio saber, e a psiquiatria deve ser entendida 

a partir desse regulamento disciplinar. Ao abordar o nascimento da psiquiatria, Michel 

Foucault (2006, p. 27) descreve o tratamento dispensado ao rei George III. Esse rei havia 

enlouquecido e tido seu poder destituído. Trancado no hospício, foi-lhe imposta uma 

rotina disciplinar pelos vigias. Esse poder exercido pela equipe do hospital agia sobre o 

corpo e a mente do rei, regulando seus gestos e ações. Era importante que ele 

reconhecesse seu equívoco através de alguns jogos nos quais a equipe profissional dava 

vasão ao seu delírio. Num primeiro momento eles confirmavam a veracidade de seu 

discurso para, posteriormente, dentro dele, revelar a “verdade” sobre seus equívocos. 

Desta forma, a rotina hospitalar, os serviços e o procedimento que o poder/saber 

psiquiátrico exercem sobre o corpo dos indivíduos em asilo também se fazem 

importantes para o tratamento da loucura.   

Os hospitais psiquiátricos se consolidaram na Europa no final do século XVIII. 

Já no Brasil, um século depois eles surgiram como espaços de cura e regeneração para 

aqueles reconhecidos como loucos. Segundo Castel (1978), a loucura estava no centro 

dos interesses da burguesia após a queda do Antigo Regime. Antes da Revolução, o 

louco se apresentava como um problema de responsabilidade da família, da justiça e do 

Estado. A partir de 1767, o rei criou espaços de detenção e depósito de mendigos que 

também abrigavam loucos em seu interior. Até esse momento, o poder judiciário e o 

executivo comandavam a interdição de alienados. A partir da Revolução, com a 

expansão dos valores burgueses, o problema da loucura foi difundido, porque o louco 

não podia participar do novo modelo de sociedade que se configurava a partir de então. 

Nesse momento, o louco ganhou um novo estatuto e, diferentemente de criminosos, 

crianças e mendigos, passou a exigir formas mais rigorosas de controle do Estado.  

Ainda segundo Foucault, a loucura exigiu o surgimento de um novo poder para 

suplantar o judiciário e o poder real, que a partir de então não possuíam autoridade sobre 

os loucos. Era necessário um poder com um novo discurso: a psiquiatria. Nesse 

momento, a medicina mental tomou forma, com novas técnicas de sujeição, controle e 

novos códigos. A loucura se converteu, assim, em um problema de maior relevância nas 

sociedades ocidentais pós-revolução. Com isso, no final do século XVIII, a loucura 

ganhou um caráter médico na Europa, e o hospício tomou os moldes de uma instituição 

totalitária. Isso não quer dizer que a medicina não tenha se interessado pela loucura em 

períodos anteriores, mas, a partir de então, ela conquistou a primazia sobre ela e seu 
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tratamento. Nesse momento, o discurso psiquiátrico se tornou o único capaz de entender 

e “curar” a loucura. Como o tratamento pressupunha prioritariamente o internamento, o 

mais importante para o restabelecimento era a relação forjada entre médico e paciente 

e a hospitalização deste (CASTEL, 1978, p. 56). 

Os hospitais para loucos, nesse contexto, foram a exigência de uma sociedade 

burguesa que defendia uma certa “moralidade” em convívio social. A revolução de 1789 

favoreceu certa desospitalização, mas não um diminuição do poder médico sobre a 

sociedade. O controle da medicina sobre a população exigiu a mudança no perfil da 

hospitalização do Antigo Regime. O médico deveria intervir na malha social para evitar 

e controlar epidemias, no controle dos partos e da mortalidade infantil. Na contramão 

dessa mudança na atitude médica, a psiquiatria e o hospital comandado por ela 

continuaram a recolher os dissidentes das regras socialmente estabelecidas. Para os 

casos mais “graves”, os venéreos, os pobres, vagabundos, sem domicílio, as crianças 

abandonadas e os loucos, entre outros, para estes, a segregação apenas havia 

começado.  

A grande mudança para a percepção da loucura enquanto doença mental 

aconteceu com a chegada de Philippe Pinel em 1793 no Hospital de Bicêtre, ano de sua 

nomeação como diretor dessa instituição. Para Robert Castel (1978), Pinel foi o 

responsável pela transição do modelo hospitalar do Antigo Regime para o novo, sob a 

racionalidade médica. Esse médico havia apoiado a Revolução de 1789 e era visto com 

bons olhos pela elite política e intelectual francesa nesse período. Pinel foi professor de 

física médica e higiene e, posteriormente, de patologia, na Faculdade de Medicina de 

Paris. Durante sua carreira, foi inúmeras vezes prestigiado pela sociedade da época, 

recebendo algumas condecorações. Em 1803, conquistou o posto de consultor médico 

do imperador (CASTEL, 1978, p. 80). 

Embora tenha contado com esse prestígio em vida e seja reconhecido como o 

pai da psiquiatria moderna, Pinel não realizou sozinho essa transição. As transformações 

foram lentas e frutos de uma diversificação dos problemas enfrentados pela medicina de 

sua época12. Ele esteve presente no momento decisivo da psiquiatria e, sendo herdeiro 

de algumas inovações que o antecederam, promoveu uma reforma nas instituições sob 

seu controle. Pinel foi responsável pela aplicação do modelo asilar moderno ao separar 

                                                           
12 Robert Castel (1979, p. 81), destaca um certo aprimoramento das classificações das doenças mentais antes de 
Pinel com trabalhos de Sauvage, Linné, Sydentham, etc. A outra influência foram as experiências de asilamento de 
origem religiosa, como as dos vicentinos, durante o Antigo Regime. 
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o louco dos demais tipos que viviam nos hospitais que dirigia: o criminoso, o idoso 

abandonado, o doente de outros tipos, etc.  

 

O ato fundador de Pinel não é retirar as correntes dos alienados, mas sim o 
ordenamento do espaço hospitalar. Através da “exclusão”, do “isolamento” do 
“afastamento” para prédios distintos, as categorias misturadas no 
enclausuramento são desdobradas em tantas quantas forem as razões para se 
tornar um assistido: pobreza, velhice, solidão, abandono pelos parentes, 
doenças diversas. A categoria da loucura se destaca, então, em sua 
especificidade, decantada dessas cumplicidades ligadas pela universalidade da 
desgraça. E dessa maneira, ela se tornou doença (CASTEL, 1978, p. 83).   

 

Ao propor essa separação, Pinel cria o caminho para o surgimento de um saber 

com um campo de atuação próprio. Evidentemente, já existiam quadros classificatórios 

das loucuras em períodos anteriores, mas foi a partir desse momento que a nosologia 

psiquiátrica ganhou força e o terreno exclusivo para a observação de suas variações: o 

hospital psiquiátrico. Assim, a própria redistribuição dos internos de Bicêtre já 

corresponde a uma racionalização médica ao incluir a reavaliação de todos os seus 

moradores sob a responsabilidade de um profissional médico. Segundo Michel Foucault 

(2014, p. 465), Bicêtre tinha a fama de ser semelhante à Bastilha e contava, inclusive, 

com vários presos políticos. Como todos os símbolos do Antigo Regime, Bicêtre deveria 

ter essa aparência e fama eliminadas, aliando, assim, seu novo diretor aos paradigmas 

da nova sociedade burguesa advinda da revolução.   

A história de Pinel está envolta em um possível ato “mítico” da libertação dos 

loucos em Bicêtre que teria ocorrido após a visita de um líder revolucionário paralítico 

amigo de Robespierre: Couthon, nas dependências do hospital de Bicêtre. Após sua 

visita, esse líder teria chegado à conclusão de que a loucura não tinha uma forma 

violenta e ameaçadora como imaginavam, mas o tratamento dispensado a ela, sim. A 

violência, segundo ele, surge dos carcereiros, enfermeiros e médicos e não dos loucos, 

como o imaginário da época supunha. Após sua visita, Pinel teria libertado doze loucos 

e, então, surgiram histórias da libertação de internos que injustamente teriam sido 

trancafiados por questões políticas (FOUCAULT, 2014, p. 472). Com isso, instaurou-se 

o mito em torno da libertação dos alienados de Bicêtre que, assim como verificado no 

caso inglês com Tuke e seu retiro, não significou uma revolução no tratamento 

dispensado aos loucos. Ao contrário, vários elementos do antigo hospital continuaram 

presentes no modelo hospitalar surgido no final do século XVIII. 
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Pinel definiu as características do asilo sob domínio médico ao isolar o louco do 

contato social e propor que este era único caminho possível para sua recuperação. Por 

outro lado ele também organizou o espaço asilar, determinando funções para cada um 

da equipe médica. Outra criação foi a autoridade médica dentro do espaço asilar. 

Segundo Castel (1978, p. 88–89), o médico construiu no espaço asilar a imagem de 

superioridade moral e ética que deveria ser temida e respeitada. Isso seria uma herança 

do Absolutismo, pois se constroem relações de soberania e vassalagem e de imposição 

violenta de seu poder, e o trabalho médico é reconhecido mais por sua idoneidade moral 

e sabedoria do que pelos seus atributos científicos. O médico está inserido nesse 

contexto hospitalar com outros profissionais, mas é visto como o personagem principal 

de moralização da loucura. Mesmo sua visita sendo escassa, sua figura é central e sua 

autoridade não deve ser questionada (FOUCAULT, 2014, p. 498). Nesse sentido, a 

autoridade do médico não vem de um conhecimento sobre a loucura, mas antes do poder 

de dominá-la por meio de mecanismos de repressão e controle.  

O mito da libertação dos loucos promovido por Pinel oculta a realidade do 

tratamento dispensado a eles naquele período. Segundo Michel Foucault (2014), esses 

mitos encobrem diversos aspectos da realidade vivida nessas instituições. Essa história 

difundida mascarou a desumanidade do tratamento asilar da loucura ao propor que ela 

se dissipou quando as pessoas foram desacorrentadas ou que foi curada através de um 

contato efetivo com a natureza e de sua inserção em uma dinâmica que simula a vida 

familiar, como no caso dos Quacres, como veremos. Em ambos os casos, a loucura não 

se dissipou, ela foi suprimida e adequadamente inserida em um discurso no qual se tem 

claro quem é o senhor e quem é o servo.   

Desse ato “libertador” de Pinel nasce a psiquiatria (BIRMAN, 1978). Um mito das 

origens, envolto de lendas e da “benevolência” de seus fundadores, considerados 

verdadeiros humanistas. A partir de então, a loucura ganhou o status de “alienação 

mental” e alcançou o padrão de uma ciência positiva, com objeto definido, classificações 

e particularidades. Nesse momento, a partir de Pinel e, posteriormente, com seu 

disciplino Esquirol, as fronteiras da medicina mental foram se alargando e abrigando 

diversos seres que tiveram suas experiências questionadas.  

 

Sublinhemos este conflito. A medicina mental, através de sua trama conceitual, 
procurará encontrar a alienação mental em todos os lugares, gestos, palavras e 
ações. Há uma evidente ofensiva da Psiquiatria no sentido de fundamentar um 
conjunto de práticas sociais e morais, de invadir regiões estabelecidas pela 
cultura e pela tradição histórica. O objeto da Psiquiatria será hipostasiado, 
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expandindo-se para todos os setores da sociedade. Movimento de patologização 
do espaço social que é apenas um aspecto de um movimento mais amplo que 
então se passava, de medicalização da sociedade (BIRMAN, 1978). 
 

A psiquiatria nascente estava diretamente vinculada à sociedade industrial e 

comprometida com sua higienização. Os conceitos criados por Pinel para categorizar o 

louco e, posteriormente, por Esquirol, demostram o alargamento das definições do que 

é ser “normal” e patológico. Embora possua um discurso pretensamente cientifico sobre 

a loucura, o que se organiza é um saber moralizante. Um conhecimento que agirá no 

campo dos valores, criará padrões de comportamento e definirá ações e locais de 

captura dos seres que não se enquadram no perfil psiquiátrico de normalidade. 

Evidentemente, cada sociedade irá delimitar suas particularidades nesse contexto da 

atuação da psiquiatria. No Brasil, por exemplo, questões como imigração, racismo e 

pobreza irão se tornar temas constantes da psiquiatria a partir do final do século XIX13, 

como veremos. 

O ambiente do asilo médico pressupunha a exclusão e o que Michel Foucault 

chamou de esquadrinhamento disciplinar. Pinel era um médico enciclopedista e coube a 

seu discípulo Esquirol, médico psiquiatra, a difusão dessa disciplina e de sua 

especificidade em relação às outras áreas médicas. Para os dois, o método 

classificatório deve determinar o caráter da doença mental e colocá-la num quadro 

nosológico, como as ciências naturais, diferentemente do modelo organicista. Este, 

segundo Isaias Pessotti (1996, p. 11), transformou o manicômio em um meio de “sujeição 

do louco a uma terapêutica violenta, destinada a agir sobre a lesão cerebral, não mais 

sobre a razão desgarrada”. Justamente a teoria da degenerescência e o predomínio do 

fator biológico lançaram as bases do alienismo brasileiro em seus primeiros passos, 

como analiso posteriormente. 

 

1.3 Religiosidade e medicina no combate à loucura 
 

Como esta dissertação aborda o surgimento de alguns sanatórios espíritas em 

Goiás e seus vínculos com o Estado, é necessário analisar, pormenorizadamente, as 

relações estabelecidas entre religiosidade e loucura, inicialmente no contexto europeu. 

                                                           
13 Duas teorias influenciaram a psiquiatria brasileira até meados do século XX. A primeira é a teoria organicista que 
atribui à loucura uma causa orgânica, podendo ser fruto de uma infecção ou má formação. Outra ideia foi esboçada 
por Esquirol que criou o conceito de monomania que reconhece a loucura como um “desvio” de comportamento 

que pode ser de euforia ou de melancolia (BIRMAN, 1978). 
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É importante observar que desde o Antigo Regime os religiosos tinham interesse no 

tratamento da loucura. Foucault (2014) mapeia a origem da assistência religiosa na 

Inglaterra com os Quacres e identifica haver, desde o final do século XVIII, uma união 

entre Estado e entidades religiosas no combate à loucura. Outro dado relevante é que 

Michel Foucault compara os mitos fundadores dos Quacres na Inglaterra com o de Pinel 

na França. Ambas histórias estariam na origem da psiquiatria.  

Desde o surgimento dos primeiros hospitais psiquiátricos, a filantropia, 

especialmente a religiosa, exerceu um papel de destaque. Exemplo disto foi a Sociedade 

São Vicente de Paulo, que abrigava loucos, fornecendo comida e local onde pudessem 

ficar. Porém, o fato de uma instituição ter como ideologia o assistencialismo não a eximia 

de estabelecer relações de repressão e controle dos indivíduos ali alojados. 

 

Os antigos hospitais não diferiam em nada das casas de correição. O doente, o 
pobre, o prisioneiro que aí se lançava era sempre visto como um pecador 
atingido por Deus, que, antes de mais nada, devia expiar sua culpa. Ele sofria 
tratamentos cruéis. Uma caridade tão terrível assustava. [...] Os doentes 
escondiam-se para morrer, de medo de para lá serem arrastados (MICHELET, 
1880 apud CASTEL, 1978, p. 65). 

 

Para Castel, existia, desde o Antigo Regime, uma vasta rede de assistência 

filantrópica/religiosa de apoio à loucura e à pobreza, especialmente dos vicentinos que 

levaram para o Brasil colônia o modelo de assistência religiosa aos doentes. Em 

conformidade com o que é descrito por Michelet no século XIX, Robert Castel acredita 

que o modelo médico/filantrópico de origem religiosa não significou para os internos uma 

maior humanização no tratamento dispensado aos loucos pobres. Desta forma, o 

binômio caridade e repressão sempre andaram de mão dadas, já que essas instituições 

foram, em sua maioria, aliadas do Estado desde sua fundação e com isso cumpriam a 

função, inclusive, de controle do caos urbano pós-revoluções.  

Outro fator que favoreceu a expansão do modelo assistencialista e religioso 

sobre a loucura foi a necessidade de os governantes estenderem o tratamento dos 

loucos em todo o território francês e inglês. Com isso, as práticas assistenciais se 

multiplicaram e a loucura se tornou seu campo de atuação predileto. Mesmo as 

mudanças introduzidas por Pinel, na virada do século XVIII, não significaram uma 

diminuição do modelo religioso de intervenção sobre a loucura. Aliás, paralelo às 

transformações no hospital psiquiátrico francês, surgiu na Inglaterra o modelo religioso 

de tratamento da loucura pelos Quacres. 
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Os Quacres corresponderam a vários grupos de origem protestante que 

surgiram na Inglaterra a partir do século XVII. O que os tornou decisivos para a história 

loucura, segundo Michel Foucault (2014), foi o fato de terem construído, nos arredores 

da cidade de York, um asilo para abrigar os seus pares, especialmente os menos 

favorecidos financeiramente, diante de um quadro de loucura. Os próprios Quacres já 

foram inúmeras vezes acusados de loucura e de blasfêmia e esse tema sempre esteve 

em seu rol de interesses. Diante desses ataques, seus dogmas e rituais religiosos foram 

questionados e sua falta de sensatez e seu desatino em determinados momentos foram 

levantados. Segundo Foucault, o interesse dos Quacres pela loucura vem dessa origem, 

ou seja, quando precisaram revidar os discursos que os desqualificavam e os colocavam 

na categoria do desatino14. 

Desta maneira, a associação entre loucura e religiosidade não surge apenas 

como ato de abnegação e caridade como supõem muitos. Existem fatores financeiros e 

de interesses mútuos que vinculam Estado e a filantropia religiosa desde a origem desta. 

Por outro lado, o pensamento cartesiano, que coloca o louco e a loucura como opostos 

à razão, inclui algumas manifestações religiosas no campo do desatino. Isto força o 

discurso religioso e seus rituais a se instrumentalizarem contra esse ataque.  

Associado a esses fatores, o interesse dos Quacres pela loucura ganhou maior 

visibilidade a partir de 1791, quando uma de suas seguidoras morreu em uma casa para 

loucos e eles não puderam visitá-la dentro da instituição. Dois anos após essa morte, as 

sociedades beneficentes tiveram o direito garantido de cuidar de seus doentes, por meio 

da lei de 1793. A partir daí surgiram diversas casas privadas de origem religiosa para 

abrigar a loucura e, em 1796, o retiro idealizado por William Tuke começou a funcionar 

(FOUCAULT, 2014, p. 463). O surgimento desse local de recolhimento da loucura 

inscreveu-se num processo maior de mudança na legislação inglesa e na aliança entre 

Estado e filantropia religiosa. Uma lei foi criada para apoiar e fomentar o cuidado 

assistencial sobre o doente. Evidentemente, a lei previa algum suporte financeiro através 

de subvenções que, aliados aos donativos e dízimos, garantiam um suporte razoável 

para a manutenção dessa instituição em particular.  

 
A legislação inglesa, como vimos, tende cada vez mais, no decorrer da segunda 
metade do século XVIII, a favorecer a iniciativa privada no domínio da 

                                                           
14 No caso do espiritismo, como veremos, a luta para qualificar seus símbolos e rituais como racionalmente 
aceitos será constante. Dentro dessa batalha, especialmente no Brasil, o espiritismo adotou uma tríplice 
categoria identitária: ele se autodenominou doutrina filosófica, seita religiosa e ciência dos espíritos (GIUMBELLI, 
1997). 
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assistência. Organizam-se espécies de grupos de seguros, favorecem-se as 
associações de auxílio. Ora, por razões ao mesmo tempo econômicas e 
religiosas, há mais de um século os Quacres representam esse papel, e no 
começo contra a vontade do governo (FOUCAULT, 2014, p. 460–461). 

 
Uma via de mão dupla se formava a partir de então. O Estado não possuía meios 

de fornecer assistência a todos que necessitavam e, por outro lado, a filantropia religiosa 

reivindicava esse papel. Para o primeiro, há diminuição substancial nos gastos com a 

loucura. Já a outra parte tem seus benefícios garantidos e uma atuação que agrada a 

todos os setores da sociedade.  

Foucault insere Tuke no mesmo patamar de Pinel na França. Os dois estão 

envolvidos na criação de mitos diante de seus feitos: Tuke teria criado um local de 

tratamento humanizado para a loucura e Pinel a teria libertado loucos quando virou 

diretor do Hospital de Bicêtre. Os Quacres criaram um retiro longe da cidade e sem 

grades. Seus habitantes trabalhavam e realizavam atividades físicas na extensa área de 

sua propriedade. A ideia era que a loucura, como uma doença das emoções, deveria ser 

afastada das agitações da cidade e o contato com a natureza reverteria seu quadro. O 

retiro deveria funcionar como um modelo familiar onde cada um dos loucos seria 

designado a um membro da religião, que deveria pagar uma pensão para sua 

manutenção no retiro (FOUCAULT, 2014, p. 469). Assim, o retiro assemelhava-se a uma 

grande “família” e seus moradores eram inseridos nesta dinâmica, com valores morais 

rígidos e com castigos proporcionais às infrações cometidas. O contato com a natureza, 

as atividades físicas e o trabalho, bem como a moralização das ações dentro do retiro a 

partir de um modelo familiar deveriam reconduzir o louco para a cura.  

A experiência religiosa em si seria uma forma de dissipar a loucura. A religião 

aparece como um elemento inalienável, está presente inclusive nos episódios de loucura 

e poderia ser usada para curar (FOUCAULT, 2014, p. 477). Daí a ideia dos Quacres de 

inserir os loucos numa dinâmica familiar/religiosa como meio de cura. Diante de um louco 

que resistisse a esse modelo, a repressão era constante no retiro. O medo fazia parte 

da rotina dos internos e a qualquer sinal de fuga dos padrões aceitos eles poderiam 

sofrer castigos e sanções. Deste modo, a repressão começava de forma discursiva. O 

louco era responsabilizado pelo seu castigo ou pelo tempo de seu internamento. Tudo 

dependeria de seu comportamento na instituição. Dessa forma, o retiro dos Quacres não 

representou o fim das torturas aos loucos. Ao tornar-se responsável pelo seu 

internamentos e permanência, eles eram constantemente castigados pelos seus 

guardiões, que sempre estavam numa posição de superioridade.   
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O olhar que Tuke agora instaura como um dos grandes componentes da 
existência asilar é ao mesmo tempo mais profundo e menos recíproco. Deve 
procurar acuar o louco nos signos menos visíveis de sua loucura, ali onde ela se 
articula secretamente sobre a razão e mal começa a separar-se dela; e esse 
olhar não pode ser devolvido pelo louco, pois ele é apenas olhado; ele é como 
um recém-chegado, o último a pôr os pés no mundo da razão. Tuke havia 
organizado todo um cerimonial ao redor dessas condutas do olhar. (FOUCAULT, 
2014, p. 480-481). 

 

O retiro idealizado pelos Quacres criou um olhar não recíproco em relação à 

loucura. Trata-se de um olhar que vigia e julga ao mesmo tempo e não consegue se 

reconhecer naquela experiência. Essa vigilância, o julgamento e a repressão foram 

partes constantes da rotina asilar durante todo o século XIX. No caso brasileiro, durante 

a maior parte do século XX ainda podemos encontrar vestígios dessa rotina nos dias 

atuais, especialmente se voltarmos nosso olhar para as instituições de pequeno porte, 

mais especificamente as de origem religiosa, que ainda pregam uma moralização 

doutrinária de seus internos. 

Michel Foucault estabelece uma crítica profunda ao que ele chama de mitos 

fundadores da psiquiatria. Tanto Tuke quanto Pinel, em seus projetos distintos de ação 

sobre a loucura, incorreram em práticas outras além de libertar os loucos ou curá-los 

através de uma ação caridosa e abnegada. Longe de significar uma libertação da 

loucura, esse modelo representou seu aprisionamento moral. O modelo originado dessas 

duas experiências com a loucura se configurou como um campo de moralização dos 

corpos. Utilizava-se a observação atenta dos internos, na qual o observador era sempre 

moralmente superior. As ações dos loucos eram constantemente julgadas e, ao menor 

sinal de desvio, a punição viria de imediato e de forma exemplar15. 

 

1.4 A medicina no Brasil e o advento da medicina social 
 

Assim como Michel Foucault, Roberto Machado argumenta que é preciso situar 

historicamente o nascimento da medicina social para então ser possível localizar o 

                                                           
15 Um exemplo sobre a atualidade dessas afirmações pode ser observado no livro O canto dos malditos de 
Austregésilo Carrano Bueno. Ele narra as diversas internações a que foi submetido na década de 1970, 
especialmente no Sanatório Espírita de Curitiba. Por ser um jovem indisciplinado para os padrões do sanatório, o 
autor foi colocado na solitária e teve sua medicação aumentada constantemente até chegar ao ponto de não mais 
ter vontades próprias. Vivia constantemente anestesiado da realidade devido ao excesso de medicação. A crítica 
elaborada por ele diz respeito à fabricação da loucura ou o seu agravamento por parte da psiquiatria ao aplicar um 
excesso de medicação no paciente que se recusa a obedecer as normas da instituição ou que atrapalha o bom e 
“calmo” ambiente do asilo (BUENO, 2001). 
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contexto do nascimento da psiquiatria, mas neste caso, no Brasil. Como já foi dito, a 

medicina, particularmente a medicina social, surgiu com um claro projeto de intervenção 

social e de medicalização da sociedade. Herdeira dos valores europeus, a medicina 

brasileira também apareceu com a urbanização das cidades e a necessidade de o 

Estado controlar o “caos” urbano, incluindo epidemias e saneamento. Como a medicina 

se tornou, aos poucos, responsável pela saúde da população, ela logo tratou de delimitar 

os espaços da cidade e de propor ações de prevenção à doença. Desta forma, também 

nos trópicos a medicina se tornou uma forma de poder que se exercia sobre a população. 

Aliada do Estado, ela se tornou indispensável nos processos de identificação de 

“problemas” e ação sobre eles.  

Segundo Roberto Machado (1978), desde a época colonial é possível identificar, 

nos documentos oficiais, a preocupação da população com a saúde. Em várias cartas 

encaminhadas ao rei a população reclamava da falta de médicos e da quase inexistência 

desses profissionais na colônia. Desta forma, desde esse período já existia o vínculo 

entre a saúde e a medicina. Um dos fatos que explicam a falta de médicos é que não 

havia nenhuma faculdade de medicina na colônia e todos os profissionais vinham da 

Europa, designados pelo rei, para trabalharem no Brasil. Por outro lado, todos os 

médicos estavam envolvidos com a administração pública e não exerciam, 

necessariamente, o atendimento aos doentes.  

Já no século XVI chegaram a Salvador os físicos e cirurgiões, cargo vitalício e 

de importantíssima relevância na administração colonial. O físico-mor e o cirurgião-mor 

cumpriam a função de controlar e fiscalizar a atuação de botânicos e práticos da 

medicina (MACHADO, R., 1978). Faziam visitas e inspeções, aplicando multas aos 

estabelecimentos irregulares. Não havia na época colonial uma assistência médica que 

cumpria a função de diagnosticar e tratar os doentes. Os hospitais tinham pouca ou 

nenhuma função de medicalização, porque eram escassos os médicos e os cirurgiões. 

Não havia nenhuma ordem real ou regimento que obrigasse os médicos a ficarem no 

hospital. Daí advém um fato interessante para a pesquisa aqui apresentada: “a 

assistência aos enfermos é sempre competência e tarefa de religiosos: são eles os 

enfermeiros dos hospitais coloniais”. (MACHADO, R., 1978, p. 33). Essa tradição colonial 

se estende pelos séculos seguintes, mas, a partir do século XIX, mesmo que muitos 

hospitais estejam sob direção de religiosos, são os médicos os agentes prioritários. 

Segundo Roberto Machado (1978), não existia nos documentos oficiais dos 

hospitais coloniais a figura do médico como organizador da rotina hospitalar. Aos 
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religiosos cabia a função de organização e de administração dessas instituições. Nesses 

ambientes, era comum a presença de loucos apenas reclusos, não recebendo 

tratamento propriamente médico. Em 1785 foi inaugurado no Pará um hospital, erguido 

com dinheiro de esmolas e sob direção de um bispo, para abrigar miseráveis. Esses 

hospitais tinham apenas a função religiosa e de abrigo, a figura do médico não se fazia 

presente.  

 
O serviço de hospitalização da época colonial é, fundamentalmente, uma 
atividade assistencial, destinada sobretudo aos doentes pobres. Assistência 
promovida por ordens religiosas e, principalmente, pelas Santas Casas de 
Misericórdia, aqui fundadas por irmandades de leigos que se encarregam 
também de sua administração. A assistência material e espiritual à doença é, ao 
menos no que se refere à hospitalização, uma recomendação religiosa 
(MACHADO, R., 1978). 

 
Nesse contexto, os hospitais coloniais, especialmente as Santas Casas de 

Misericórdia, abrigavam essencialmente pobres e indigentes. A rotina hospitalar não 

possuía uma racionalidade médica e a religião a comandava tanto administrativamente 

quanto na terapêutica dos internos.  

Outro dado interessante é que os hospitais coloniais já recebiam subsídios do 

governo, embora de forma insuficiente e fragmentária, particularmente para o tratamento 

de soldados feridos. Isso revela a omissão do governo colonial em relação à saúde e à 

criação de hospitais. Ao mesmo tempo, demostra o domínio religioso sobre a saúde e 

sua importância crescente no período colonial. Justamente o aspecto assistencial 

comandou as atividades de saúde no Brasil dos séculos XVII e XVIII. As verbas para 

manutenção dessas instituições vinham, essencialmente, de doações e esmolas, e não 

regularmente de recursos do rei (MACHADO, R., 1978, p. 70). Como não havia verbas 

suficientes para ampliação e melhoria no recebimento dos doentes, o atendimento ficava 

prejudicado e pessoas se amontoavam nos corredores, inclusive no chão. Essa 

realidade precária dos hospitais facilitava a propagação de doenças contagiosas e 

favorecia taxa considerável de mortalidade. Portanto, a visão que o hospital passava 

para a sociedade colonial era a de um local de morte, e não de cura.  

Até mesmo a assistência aos leprosos não possuía, nesse período, uma 

dimensão médica. A única ação sobre ela foi a exclusão e a construção de lazaretos que 

não contavam com médicos, mas com religiosos que os organizavam. Porém, isso não 

significava que os doentes ricos não tivessem acesso aos tratamentos médicos. Para 

estes, o poder financeiro facilitava o acesso à medicina e impedia que seu destino fosse 

a exclusão total. O que modificará essa visão sobre a saúde na colônia e favorecerá o 
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surgimento da medicina social será, inicialmente, a militarização de alguns hospitais e 

uma cresceste exigência da sociedade em isolar ainda mais o leproso.  

A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763 deveu-se, 

em grande parte, a uma necessidade maior de controle e vigilância sobre o território 

brasileiro, que estava ameaçado de invasões. Com a transferência, aumentaram as 

ações de controle da cidade, especialmente com o controle militar (MACHADO, R., 1978, 

p. 107,108). A cidade começou a ser percebida como algo que deveria ser monitorado 

pelo Estado. Com esse maior controle, aqueles que se recusavam a trabalhar e ficavam 

vagando pelas ruas passaram a ser questionados. Com a maior burocratização16 do 

Estado colonial, passou a haver maior vigilância sobre a sociedade, especialmente com 

a fortalecimento da militarização das cidades. Justamente nesse momento, a saúde e a 

doença se tornaram atribuições do poder público. Já no final do século XVIII, se torna 

evidente a mudança do modelo hospitalar anterior.  

 
No final do século, explicita-se o projeto de reformulação da função hospitalar. O 
hospital é um instância pública que, operando sobre uma dada população, 
garante os interesses da administração colonial na área do trabalho e da defesa. 
Inscrição, pois, da doença em perspectiva social mais ampla. A doença 
acompanha a pobreza, o ócio, o vício e o crime, características de cidades sem 
trabalho, entregues ao luxo ilusório que a escravidão possibilita. O hospital não 
tem mais uma exclusiva missão humanitária e religiosa. Ele será concebido 
como instrumento político, instrumento de governo (MACHADO, R., 1978, p. 
133). 
 

Aos poucos, o poder do Estado colonial assumiu como prioritário para si a 

questão da saúde pública, iniciando com os hospitais militares. Os hospitais, no final do 

século XVIII, ganharam atributos de cunho político e se aliaram ao governo para o 

controle da sociedade urbana. Agora, sob direção dos médicos, esses espaços 

começaram a ter uma dimensão científica, inclusive na distribuição de seus espaços. A 

separação por tipos de doenças e os tratamentos específicos para cada uma passou a 

ser uma das atribuições dos novos hospitais. Assim como verificado no caso Europeu, 

quando analisei o surgimento da medicina social em Foucault, no Brasil, a partir do 

                                                           
16 Os conceitos de racionalização, burocratização e desencantamento do mundo propostos por Max Weber (1982) 
são fundamentais para entender o surgimento do capitalismo moderno no Ocidente. Suas teses que abordam o 
advento da modernidade no Ocidente capitalista apresentam inovações tanto no aspecto teórico quanto 
metodológico. Ele criou um grande quadro teórico para explicar a formação do Ocidente moderno, atribuindo aos 
conceitos de racionalização e burocratização seu motor principal. Evidentemente, a burocratização do Estado e das 
cidades significou também certo desencantamento, ou seja, as religiões e as religiosidades foram perdendo aos 
poucos sua relevância frente aos órgãos públicos. Isso não significou o fim das relações entre religião e Estado, mas 
possibilitou o crescimento e o fortalecimento da medicina nas ações sobre a saúde e o doente. 
 



39 
 

século XIX, a medicina ganhou espaço de ação sobre a sociedade urbana. O foco se 

direcionou às questões relacionadas à saúde pública e não somente ao doente. A 

medicina se uniu a outros campos do saber, especialmente a estatística, a geografia e a 

topografia, com o intuito de transformar a cidade e proteger seus indivíduos das ações 

do meio (MACHADO, R., 1978, p. 155,156). 

A chegada da família real em 1808 e a abertura dos portos às nações amigas 

irão ampliar o contato da colônia com outras ideias e povos. Desde seus primeiros dias 

no Brasil, o imperador solicitou diversas análises dos médicos sobre os problemas 

relacionados à urbanização e às doenças. Em 1809, foi criado o cargo de “Provedor Mor 

de saúde da costa e dos Estados do Brasil” (MACHADO, R., 1978, p. 164). A ideia era 

criar mecanismos de controle sobre a saúde da população através da fiscalização 

constante dos órgãos públicos. Ocorreu também um incentivo para a criação de escolas 

de medicina. Assim, em 1808 foi criada a Escola de Cirurgia de Salvador e em 1832 foi 

inaugurada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, substituindo as 

faculdades exclusivamente de cirurgia (MACHADO, R., 1978, p. 170). Todo o século XIX 

caminhou em direção ao aprimoramento e à expansão do poder e do alcance da 

medicina sobre os corpos, individualmente e em toda a sociedade urbana, através, por 

exemplo, de ações de controle das epidemias.  

 

1.5 A psiquiatria chega ao Brasil 
 

A loucura estava livre e incorporada ao cotidiano das cidades na primeira metade 

do século XIX (CUNHA, 1986; ENGEL, 2001; MACHADO, 1978). Longe de representar 

ameaça à população, os loucos da cidade do Rio de Janeiro se integravam às dinâmicas 

urbanas e muitos eram reconhecidos pela maioria dos habitantes. Segundo Magali Engel 

(2001), a presença de loucos nas ruas era amplamente conhecida pelos médicos da 

época e por cronistas que narravam o cotidiano na corte brasileira. Não havia, nesse 

período, necessidade médica de exclusão da loucura em locais apropriados: os 

hospícios. Entre as famílias com maior poder aquisitivo, era comum deixar seus 

familiares loucos trancados em casa sob os cuidados de mucamas em quartos isolados, 

dentro ou fora da casa grande. Porém, para a grande maioria da população, os loucos 

eram mantidos livres, convivendo com os vizinhos e demais habitantes da cidade ou 

vivendo pelas ruas abandonados (CUNHA, 2005).  
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Segundo Roberto Machado, é possível localizar o primeiro documento brasileiro 

que apresentava o louco como doente mental e o hospício como local adequado para 

seu tratamento. Trata-se do “Relatório da Comissão de Salubridade de 1830” da 

Sociedade de Cirurgia do Rio de Janeiro (MACHADO, R., 1978, p. 376). Nesse período, 

começaram a surgir discursos sobre a necessidade de exclusão da loucura das ruas da 

cidade. Essa constante necessidade de controle e vigilância impulsionou o surgimento 

da Medicina Social no Brasil e promoveu a difusão da psiquiatria, fornecendo ainda o 

campo para sua atuação. Gradativamente, as exigências médicas para retirada da 

loucura das ruas ganharam espaço entre a população e, ao mesmo tempo, cresceu o 

prestígio desse saber em ascensão. Embora o discurso de segregação da loucura tenha 

começado em 1830, suas conquistas foram mais visíveis com o advento da República. 

Desta forma, o surgimento da psiquiatria no Brasil só pode ser entendido nesse contexto 

amplo do surgimento da medicina social e da necessidade do controle do ambiente 

urbano. “É no seio da medicina social que nasce a psiquiatria” (MACHADO, R., 1978, p. 

376). 

Com o pleno funcionamento das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e de 

Salvador, começaram a surgir estudos sobre a loucura no Brasil, especialmente 

influenciados pelas teorias produzidas na Europa. O grande teórico aqui difundido foi 

Esquirol, por meio de seu conceito de monomania17. O que ocorre, na maioria das vezes, 

é uma “repetição do saber estrangeiro e uma importação médica das teorias” 

(MACHADO, R., 1978, p. 383). Em solo brasileiro, as teorias europeias ganharam novos 

temas, sem que isso significasse mudança na abordagem teórica da loucura, que 

continuou com os conceitos criados na Europa. A escravidão e sua abolição, as 

migrações europeias, os cortiços e a pobreza foram temas recorrentes da intervenção 

psiquiátrica no Brasil. A medicina e, mais particularmente, a psiquiatria, significaram a 

europeização da classe alta brasileira. Ela estava vinculada ao processo de urbanização 

e metropolização das famílias e das cidades coloniais. A loucura aparece diluída dentro 

dessas preocupações urbanas na época imperial.  

Como fruto da expansão do poder médico, em 1841 D. Pedro II autoriza a 

construção de um hospício no Rio de Janeiro. Inaugurado em 1852, o Hospício D. Pedro 

                                                           
17 Monomania foi um termo criado por Esquirol para designar um tipo de delírio motivado por um pensamento 
desordenado motivado por sentimentos como tristeza exagerada ou euforia em extremo. Ou seja, Esquirol 
apresenta a loucura como um tipo de delírio que interfere na inteligência das pessoas e as impede de 
“racionalizar” suas ações (MACHADO, 1978; ENGEL, 2000). 
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II significou nova fase da percepção da loucura no Brasil, o que culminou com o decreto 

7.247 de 1857, a partir do qual a psiquiatria foi incluída como disciplina nas faculdades 

de medicina (ENGEL, 2001, p. 134). Nesse primeiro momento, o hospício ainda era 

comandado por leigos e somente em 1890, com a mudança de nome do Hospício D. 

Pedro II para Hospital Nacional de Alienados, a psiquiatria deteve o poder sobre o louco 

no Brasil. O hospício correspondeu ao local de estudo e de reclusão da loucura. Esse 

espaço possibilitou ao louco ter acesso à terapêutica médica, que, no caso brasileiro, 

seguiu o formato europeu. As características dessas instituições totais incluíam o 

isolamento do louco do mundo exterior e a organização do hospício de acordo com as 

orientações médicas, separando-se assim os tipos de loucos e se organizando o 

tratamento adequado para cada caso. Outro ponto em comum com o modelo europeu 

diz respeito à vigilância constante dos loucos, através da equipe médica, e, 

principalmente, da repressão e do controle individualizado dos internos. (MACHADO, R., 

1978).  

Enfim, o Hospital Nacional de Alienados representou o início da ação da 

psiquiatria no Brasil. A sua expansão foi uma constante nas décadas finais do século 

XIX. Com ela, ocorreu no Brasil maior divulgação das teorias psiquiátricas elaboradas na 

Europa. 

 
Até a década de 80 do século XIX é possível detectar-se o esboço de um saber 
alienista no Brasil, expresso nos escritos médicos dedicados ao estudo da 
alienação mental e temas afins – entre os quais, teses das faculdades de 
medicina e memórias apresentadas à Academia Imperial de Medicina – que 
manteria, em linhas gerais, as diretrizes presentes, de um modo ou de outro, nos 
textos dos anos 30 da época. Evidentemente que durante meio século as 
concepções se sofisticaram e incorporariam algumas reformulações e inovações 
desenvolvidas pela medicina mental, sobretudo a francesa. Entretanto, as 
renovações que teriam assegurado a recuperação da credibilidade e a 
consolidação do alienismo francês só seriam absorvidas de maneira mais ampla 
e profunda pelos médicos brasileiros a partir dos anos 80 daquele século 
(ENGEL, 2001, p. 136).  
 

Como foi visto anteriormente, a medicina brasileira ganhou impulso a partir dos 

anos 30 do século XIX, com a criação das primeiras faculdades de medicina. No caso 

da psiquiatria, somente na década de 1880 ela foi integrada à grade curricular dos 

médicos. Isso favoreceu os estudos sobre as particularidades das doenças mentais no 

Brasil. Em contrapartida, as teorias de Esquirol e posteriormente as de Morel ganharam 

espaço entre a intelectualidade médica no final do século XIX. Diferentemente de Pinel, 

os organicistas defendiam uma origem orgânica das doenças mentais e tentavam 

encontrar uma causa física para as doenças. Embora desde Pinel existissem debates 



42 
 

sobre o fator hereditário para a loucura, somente com Morel foi dada maior ênfase a esse 

fator (ENGEL, 2001, p. 131). 

Justamente a teoria da degenerescência hereditária lançou as bases do 

alienismo brasileiro em seus primeiros passos. Ela negava a proposta de Pinel de doença 

como um erro de julgamento ou falta de razão. Assim, novos temas surgiram para a 

psiquiatria nascente: vagabundagem, jogo, vícios, prostituição, crime e pobreza. A 

cidade se torna o local privilegiado onde a degenerescência floresce, “nos becos, nas 

tavernas, nos prostíbulos, nos bairros pobres, todos locais insalubres onde os 

degenerados se escondem e caberá à medicina mental localizá-los e propor ações de 

intervenção e aprisionamento”. (CUNHA, 1986, p. 27).  

 
Não foi por acaso que Morel construiu sua concepção da degenerescência a 
partir da observação do proletariado superexplorado da região de Ruão e das 
populações agrícolas da periferia (ele era médico-diretor do asilo de Saint-Yon). 
Mas também não foi por acaso que ele escreveu ao senador-prefeito do Baixo 
Sena a fim de lhe oferecer seus serviços e propor um verdadeiro plano de 
vigilância das populações miseráveis: 1°) Qual é a moralidade dos habitantes 
num determinado meio [...] o número de filhos ilegítimos, o dos atentados contra 
as pessoas e contra a propriedade (...) os suicídios, a extensão da prostituição, 
o número das mortes naturais e acidentais, etc. 2°) Qual é a alimentação e a 
higiene dos habitantes? (CASTEL, 1978, p. 263). 
 

Desse modo, essa nova concepção da psiquiatria colocava em suspeito 

indivíduos marginalizados e não produtivos e propunha uma intervenção que incluía sua 

captura, exclusão, observação e medicalização. Assim, delimitou-se um saber 

moralizador, herdeiro da ideia de progresso e higiene social. Esse saber se tornou um 

aliado do Estado para doutrinar uma sociedade burguesa que primava pela salvaguarda 

da propriedade privada e da normatização das relações urbanas. Ao criar um conceito 

de loucura impreciso18, ela passa a incluir diferentes segmentos em seu rol de suspeitos, 

incluindo diversos tipos de degenerados alcoólicos, negros, prostitutas, homossexuais, 

anarquistas, imigrantes, criminosos (CUNHA, 1986). Não apenas os trabalhadores 

mereceram especial atenção do alienismo, embora seus integrantes tenham sido em sua 

maioria extraídos desses grupos, mas também os diversos seres que compõem a 

população urbana.  

Para Robert Castel (1986), a publicação do Traité des Dégénérescences, em 

1857 por Morel significou uma ruptura como o entendimento da loucura como era 

                                                           
18 Machado de Assis, contemporâneo do surgimento da psiquiatria brasileira, faz uma crítica oportuna à ciência 
em formação. No conto O Alienista (ASSIS, 1992), o autor aborda, antecipando uma análise feita décadas depois, 
os limites imprecisos da psiquiatria, sua nosologia genérica e seu perfil moralizante. 
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proposto por Pinel ou Esquirol. Para ele a loucura deve ser entendida em seu aspecto 

hereditário, particularmente com o que ele concebia como “declínio racial” (ENGEL, 

2001, p. 131). Desde então a hereditariedade e os fatores morais que levariam à loucura 

ganharam destaque. No Brasil as teorias de Morel conquistou rápida ascensão entre a 

classe médica. A ideia de inferioridade racial estava amplamente posta em discussão 

nas faculdades de medicina da segunda metade da do século XIX. Diversos grupos se 

opunham, entre outras coisas, ao que chamavam de mestiçagem capaz de produzir 

seres degenerados.  

Um exemplo da importância e difusão da ideia de degenerescência, 

especialmente vinculada às questões raciais no Brasil, está presente os estudos do 

médico legista baiano Nina Rodrigues (1886-1904)19. Para esse médico a miscigenação 

foi considerada um fator de “empobrecimento” racial o que poderia provocar mais casos 

de enlouquecimento. Além disso, esse médico propunha, entre outras coisas, uma 

minuciosa anamnese de todos os pacientes psiquiátricos, incluindo um estudo de sua 

árvore genealógica (ENGEL, 2001). Ter pais com grande diferença de idade entre si, 

alcoolismo, homossexualidade, miscigenação, doenças sexualmente transmissíveis na 

família, etc, eram fatores para se produzir uma prole “devastada pela degeneração” 

(ENGEL, 2001, p. 166). Com isso a psiquiatria reivindicava para si a autoridade para 

intervir nas relações familiares, na sexualidade, no casamento, propondo ações de 

aconselhamento e intervenções em atitudes consideradas “anormais”. A noção de 

degenerescência, especialmente a racial, também esteve presente nos trabalhos e 

ações dos psiquiatras Franco da Rocha em São Paulo e Juliano Moreira no Rio de 

Janeiro. Esses últimos foram os principais articuladores da expansão da psiquiatria 

brasileira e dos hospícios públicos, especialmente nas grandes metrópoles brasileiras.  

Exatamente nos grandes centros urbanos surgiram os primeiros hospícios. No 

Rio de Janeiro e em São Paulo, em 1852, em Recife, em 1861, em Salvador, em 1874 e 

em Porto Alegre, em 1884. Para Cunha (1986) e Magali Engel (2001), o alienismo e os 

hospícios surgiram como uma das estratégias de controle social e devem ser entendidos 

no interior desse amplo movimento que inaugura a República no Brasil. Eles não são os 

principais setores, mas se aliam a outros, como o aparato policial, a arquitetura, os 

projetos urbanísticos e, principalmente, a medicina social. Ela estava vinculada ao 

processo de urbanização e metropolização das famílias e cidades coloniais.  

                                                           
19 Esse tema será retomado no tópico 2.3: Higienismo e expansão da medicina em Goiás.  
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Um exemplo abordado na tese de Maria Clementina P. Cunha(1986) é que, com 

o rápido crescimento populacional, alguns setores urbanos reivindicaram locais 

apropriados para tratar os loucos. Com isso, foi criado no centro da cidade de São Paulo 

um asilo provisório de alienados, localizado próximo à avenida Ipiranga. Esse primeiro 

local para abrigar a loucura contava com pouco espaço e era dirigido por leigos. Em seu 

interior, abrigava também criminosos que não tinham relação com a loucura. Em seus 

quase 50 anos de existência, verificou-se uma alta taxa de mortalidade e de epidemias. 

Estima-se que mais de 50% de seus internos morreram durante sua internação.  

No final do século XIX, o médico alienista Franco da Rocha integrou o quadro de 

especialistas do Hospício de São Paulo. Reconhecido como o Pinel brasileiro, 

desempenhou um papel fundamental na psiquiatria deste país. Foi ele quem reivindicou 

a construção de um novo hospício e reclamou a competência dos médicos alienistas 

para o tratamento da loucura. Exigiu a criação de uma instituição “racional”, que 

abrigasse doentes e que contasse com técnicas modernas de tratamento, como a 

laborterapia20. A ideia era criar, nos arredores de São Paulo, um grande hospício que 

incluiria colônias agrícolas para a prática de laborterapia. O Juquery surgiu como um 

local de moradia definitiva para a maioria das pessoas que adentrassem seus muros. O 

interesse de centralizar o atendimento da loucura, através da construção do Juquery, 

atendia às exigências do poder e do saber médicos: a necessidade de observar, analisar 

e descrever, comparando e classificando técnicas típicas da psiquiatria. Para isso, o 

saber psiquiátrico constituiu um universo fechado, com linguagem difícil ao leigo, a fim 

de se distanciar da visão popular da loucura (CUNHA, 1986). 

O Juquery foi fundado em 1898, inicialmente com 80 internos, já em 1901 

contava com 590. Em 1907 sofreu a primeira ampliação de seus 34 alqueires. Em 1902, 

tinha 1250 habitantes e, em 1928, cerca de 1900 loucos indigentes e 129 pensionistas. 

Na década de 1970, quando as ideias sobre a reforma psiquiátrica chegaram ao Brasil, 

havia cerca de 14 mil internos. 

Dentro do Juquery, os loucos trilhavam uma carreira. A primeira etapa 

correspondia ao asilo central, onde eles eram observados e recebiam diagnóstico, além 

                                                           
20 Neste caso específico, o Juquery correspondia a uma enorme área nas proximidades da capital paulista onde a 
maioria dos internos trabalhavam com agricultura. Franco da Rocha defendia a laborterapia por acreditar que o 
trabalho físico tem um valor moralizante para os internos e, com ele, poderia promover a cura da loucura. Porém, 
na realidade, a laborterapia não era empregada para todos os internos do Juquery e era indicada apenas para os 
casos mais graves que não tinham expectativas de sair de lá. Eles trabalhavam sete horas por dia e não recebiam 
salário algum.  
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de sofrerem terapias “modernas” que incluíam algumas descobertas do Juquery. Os 

poucos considerados curáveis e os pensionistas – filhos da elite paulistana que pagavam 

por seu tratamento – permaneciam nessa primeira etapa até sua liberdade. O segundo 

estágio dessa carreira asilar eram as colônias semiabertas. Todos bem vigiados, 

cercados por cercas e muros altos. Eram “incentivados” ao trabalho e recebiam 

pequenas recompensas, como cigarros. Aqueles que se recusavam ao trabalho ou se 

rebelavam voltavam ao primeiro estágio, no qual eram novamente diagnosticados em 

meio a terapias de tortura. A terceira fase constituía as colônias agrícolas: fazendas 

extensas, com moradias coletivas, sem muros ou vigilância. Por fim, existia a 

“assistência” familiar. “O louco era então entregue à guarda de pequenos sitiantes do 

município ou a funcionários que residissem dentro do perímetro do Juquery, para 

desempenho de trabalho agrícola” (CUNHA, 1986, p. 90). Porém, poucos contavam com 

essa assistência familiar. 

No caso do Rio de Janeiro, embora o Hospício D. Pedro II tenha sido inaugurado 

em 1852, a administração não era, em seu início, tarefa dos psiquiatras. Ela ficou a cargo 

de pessoas leigas e somente em 1881 Nuno de Andrade assumiu esse posto, embora 

ele fosse um médico generalista e não psiquiatra. Em 1886, o psiquiatra Teixeira 

Brandão se tornou o primeiro alienista à frente da instituição. Finalmente, em 1890, com 

o advento da República, o hospício passou a se chamar Hospital Nacional de Alienados. 

No governo de Rodrigo Alves, Juliano Moreira foi nomeado como diretor do hospital. Este 

influenciou a promulgação da primeira lei federal de assistência aos alienados. Assim, 

em 1934, o decreto n° 24.559 de 3 de julho promulgou a 2° lei federal de assistência aos 

doentes mentais, que dispõe sobre a “profilaxia mental, a assistência e a proteção à 

pessoa do psicopata e a fiscalização dos serviços psychiatricos [sic]” (ENGEL, 2001). 

Até a década de 1930, o modelo de internação e de psiquiatria inaugurados com 

Franco da Rocha em São Paulo e Juliano Moreira no Rio de Janeiro expandiram-se, 

principalmente após delimitação de leis federais e estaduais que tratam da loucura. A 

partir da Era Vargas, o modelo asilar centralizado – que contava com milhares de 

internos vindos de todos os lugares dos Estados, como no caso do Rio de Janeiro e de 

São Paulo – coexistiu com uma pulverização de outros hospícios de menor porte em 

todo o território nacional. 

Em Goiás, a preocupação com os loucos se intensificou com as mudanças 

políticas e sociais ocorridas a partir da década de 1930. Embora o maior hospital público 

a abrigar a loucura só tenha surgido em 1954, com a inauguração do Hospital 
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Psiquiátrico Adauto Botelho, o governo já havia criado em 1947 uma lei especifica para 

tratar desse assunto. No mesmo ano de 1947, o governo criou a Secretaria de Saúde, o 

que significou maior burocratização das questões relacionadas à saúde pública. Esses 

fatores contribuíram para as inúmeras parcerias firmadas entre Estado e entidades 

espíritas para a retirada da loucura das ruas, como veremos nos próximos capítulos.  

 

1.6 Espiritismo e loucura 
 

O espiritismo surgiu na França em 1858, quando o pedagogo Hippolyte Léon 

Denizard Rivail escreveu O livro dos médiuns (KARDEC, 1990) e, no mesmo período, 

passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Ao aprofundar-se nos estudos sobre 

fenômenos paranormais que se tornaram sensação na França na segunda metade do 

século XIX21, Kardec criou uma doutrina que pretendia ser, também, científica. Segundo 

Emerson Giumbelli (1997), um dos fatores que favoreceram a expansão do espiritismo 

na sociedade francesa foi o interesse que eles tinham por fenômenos considerados 

paranormais. Porém, segundo o mesmo autor, alguns autores apresentam a ideia de que 

Kardec, em seus discursos, defendia que “toda a aparente desigualdade social obedecia 

a diretrizes das leis justas e naturais” (SILVA, 2005). Ou seja, o que Kardec defendia 

eram os interesses da burguesia europeia, pregando certa conformidade dos 

trabalhadores diante de sua condição precária no ambiente de trabalho. Assim, a 

burguesia não tinha o que temer do espiritismo e passou a apoiá-lo. Por outro lado, os 

trabalhadores encontraram uma doutrina com uma mensagem simples, que pregava a 

resignação e a crença na evolução espiritual.  

O kardecismo francês se autoidentificava como uma forma de conhecimento, 

uma filosofia e uma doutrina que buscava entender os fenômenos mediúnicos. Em seu 

livro dos espíritos, Kardec afirmava que ele era apenas um codificador daquelas ideias 

e apenas uma ponte entre o mundo físico em que estava inserido e o mundo dos espíritos 

(SILVA, 2005). Por meio de sua suposta capacidade de se comunicar com os espíritos 

desencarnados, ele escreveu seus livros alegando ser imparcial em suas escritas. De 

imediato, enfrentou resistência e crítica dos católicos e protestantes em sua época. A 

                                                           
21 Entre os fenômenos mediúnicos que mais interessaram a Allan Kardec estavam as chamadas mesas girantes, 
que haviam se tornado uma sensação na França do século XIX. Trata-se de um grupo de pessoas que se reuniam 
ao redor de uma mesa e depositavam suas mãos sobre ela esperando que se movimentasse. As mesas, ao se 
movimentar, girar ou produzir algum som, demostravam que algum espírito estava fazendo contato com as 
pessoas encarnadas (RIBEIRO, 2013). 
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despeito disso, o espiritismo conseguiu se expandir para outros países, especialmente 

para o Brasil, onde tem o maior número de seguidores em todo o mundo. Diferentemente 

do modelo europeu, o espiritismo brasileiro assumiu prioritariamente seu caráter religioso 

para fugir das acusações de charlatanismo feitas por alguns setores da sociedade.  

O espiritismo kardecista ofereceu uma explicação para o que chamou de 

fenômenos mediúnicos22 e, ao mesmo tempo, criou uma doutrina própria que se baseou 

na crença da existência de espíritos no chamado mundo material. Segundo essa 

doutrina, conforme Alexander Jabert (2008), Deus teria criado dois mundos: o espiritual 

e o material, um visível e outro invisível. No mundo visível, estariam os espíritos 

encarnados que experimentam o sofrimento, a dor e a expectativa da morte de seu corpo 

físico. Por outro lado, no mundo dos espíritos estariam os seres desencarnados que 

deveriam interferir no mundo material para auxiliar as pessoas e, com isso, conseguir 

sua evolução espiritual. 

Segundo Britto (2016), o espiritismo pode ser entendido como uma doutrina que 

reconhece a existência de um Deus e, também, a dos espíritos que se comunicam com 

os seres do mundo físico. Essa doutrina entende que os espíritos continuam existindo 

após a morte do corpo físico e sua evolução depende de uma “moral” aperfeiçoada ao 

longo de suas sucessivas reencarnações. Justamente essa noção de progresso, não 

apenas de um espírito individualmente, mas de todos, comprova a filiação de Kardec 

com os pensadores de sua época. O espírito corresponde a algo imortal e que deve 

passar por uma evolução. Influenciado pelo evolucionismo e pelo positivismo francês, 

Kardec criou uma noção de aperfeiçoamento dos espíritos orientados pelo seu progresso 

moral. A chegada dos espíritos a níveis mais elevados dependia de sua capacidade de 

incorporar valores cristãos e de sua prática da caridade (BRITTO, 2016).  

Para Lewgoy (2006, p. 156), “o espiritismo nasce como uma religião 

racionalizante e progressista no século XIX”. Ele é herdeiro de seu tempo e nasceu 

justamente nesse momento de difusão de ideias progressistas e cientificistas e do 

anticlericalismo. Isso é verificável em sua própria interpretação da vida após a morte e 

dos estágios evolutivos dos espíritos, em oposição à visão católica predominante. Ao se 

opor aos dogmas e rituais próprios do catolicismo, os espíritas foram na sua origem 

                                                           
22 Para o espiritismo, os fenômenos mediúnicos são formas de comunicação entre o mundo espiritual e o físico. 
Esses fenômenos não são recentes, mas se verificam em toda a história da humanidade, presentes desde a 
antiguidade até os dias atuais. As pessoas capazes de interpretar esses fenômenos são consideradas médiuns. Para 
Allan Kardec, a mediunidade pode se manifestar em qualquer pessoa “que sente, num grau qualquer, a influência 
dos Espíritos” (KARDEC, 1990, p. 257). 
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atacados pela Igreja. Esta acusava os espíritas de praticar atos demoníacos e de que 

suas ações eram um tipo de fraude ou de loucura (LEWGOY, 2006).      

Os espíritas também se aproximaram dos problemas do campo da ciência devido 

a sua peculiaridade em propor tratamentos espirituais para a loucura. Com isso, surgiu 

outra linha de ataque contra suas práticas: a medicina. Por um lado, o catolicismo, 

atacando os dogmas próprios dos espíritas, por outro, os médicos, particularmente os 

psiquiatras, que não viam com bons olhos a atuação desse segmento religioso 

direcionado aos loucos. Porém, se as críticas e perseguições aos espíritas foram 

ganhando mais adeptos, o mesmo pode ser dito de seus defensores. Diversos setores 

urbanos, incialmente na França, apoiavam os espíritas. Entre eles, médicos, advogados, 

intelectuais. Justamente esse caráter racionalista, seu discurso em prol da evolução 

espiritual e da união entre ciência e religião atraiu mais seguidores letrados. Por isso, é 

importante destacar que, em sua maioria, os espíritas eram e são integrantes de uma 

elite econômica e política. 

O espiritismo brasileiro possui algumas peculiaridades se comparado ao 

kardecismo francês. Segundo Lewgoy (2006; 2004) e Britto (2016), a importância 

daquele é indiscutível e tem, inclusive, papel decisivo nas ações dos espíritas em âmbito 

mundial. O modelo brasileiro defendia a caridade e o assistencialismo, além do fato de 

o próprio espiritismo ser uma religião que prezava as liberdades individuais e valorizava 

o conhecimento cientifico. Assim que chegou por aqui, o espiritismo chamou atenção de 

diversas pessoas, especialmente de intelectuais e diversos setores da elite urbana. Entre 

eles, destaca-se a figura do médico e político cearense Adolfo Bezerra de Menezes 

(1831-1900). Ele ficou conhecido como um dos principais divulgadores e defensores do 

espiritismo nos primeiros anos em solo brasileiro. Foi responsável pela promoção dessa 

perspectiva religiosa no Brasil e foi um dos primeiros presidentes da Federação Espírita 

Brasileira. Além disso, organizou diversos jornais e lutou pela liberdade de atuação da 

religião em solo brasileiro. Conhecido como o médico dos pobres, Bezerra de Menezes 

defendia os tratamentos mediúnicos e alopáticos para os doentes que atendia (BRITTO, 

2016, p. 50).  

No Brasil, o espiritismo já estava presente em meados da década de 1860 e 

ganhou adeptos entre os abolicionistas, republicanos e positivistas, especialmente no 

Rio de Janeiro e em Salvador. O primeiro centro espírita surgiu em Salvador em 1865 

(RIBEIRO, 2013, p. 74). A partir de então, a entidade que se autodenominava uma 

doutrina, uma filosofia e uma ciência ganhou cada vez mais adeptos. Por outro lado, 
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também cresceram as críticas, especialmente com a maior profissionalização da 

medicina no final do século XIX. Os médicos acusavam as ações espíritas de 

charlatanismo. Diziam ainda que elas poderiam provocar comoção entre as pessoas.  

A Federação Espírita Brasileira foi criada em 1884 e uma de suas principais 

atribuições foi defender o espiritismo contra as acusações feitas pelos médicos 

psiquiatras e pela Igreja Católica. Ela reunia, de forma agremiada, alguns setores da elite 

urbana, inclusive advogados e juízes, e com isso promovia uma defesa do espiritismo, 

principalmente no âmbito jurídico. Os acusadores do espiritismo diziam que este se 

tratava de um grupo de charlatões e pessoas de má fé que queriam influenciar 

negativamente as pessoas. Com esses ataques, os setores contrários à doutrina 

conseguiram incluir no código penal de 1890 a criminalização do espiritismo através de 

seu artigo 157 (GIUMBELLI, 1997, p. 79). Nesse momento, surgiu um dos maiores 

obstáculos que o espiritismo teve de enfrentar no início de sua atuação no Brasil. 

Os médicos recém-formados pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 

agora respaldados pelo novo código penal, intensificaram suas acusações contra o 

espiritismo, denunciando suas práticas como charlatanismo e má fé. Somando-se a isso, 

alguns médicos psiquiatras passaram a identificar os praticantes de espiritismo como 

loucos, assim como verificado no caso francês. Argumentavam que as sessões 

mediúnicas poderiam levar ao enlouquecimento as pessoas com propensão (JABERT, 

2008). Por isso, esses médicos cobraram do setor público ações para barrar o 

crescimento do espiritismo em solo brasileiro. Nesse momento, ganhou destaque a 

atuação da Federação Espírita, que trabalhou para defender as ações espíritas de seus 

acusadores.  

Diante desses ataques e com sua criminalização, os espíritas brasileiros 

reforçaram o caráter doutrinário de suas práticas, inclusive criando discursivamente um 

distanciamento das práticas religiosas de matriz africana. Contando com o apoio de seus 

adeptos influentes, conseguiram retirar a criminalização de sua doutrina do código penal 

de 1949. Com isso, os kardecistas não foram mais perseguidos pelo aparato policial e 

suas práticas e rituais foram menos criticadas.  

A Federação Espírita Brasileira, desde suas origens no século XIX, já defendia 

“uma valorização da caridade, o atendimento assistencialista dos pobres, a ênfase numa 

religiosidade interior acima de rituais vazios e a implantação de alguns cultos familiares” 

(LEWGOY, 2008, p. 87). Com essas determinações, já era possível observar certo 

direcionamento dos valores e ações que deveriam ser aplicados a todos os centros 
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espíritas. Essa união em torno de uma entidade central favoreceu sua permanência e 

expansão em solo brasileiro.   

Segundo alguns autores (GIUMBELLI, 1997; JABERT, 2008; RIBEIRO, 2013), 

no espiritismo, a caridade funciona como meio de adquirir poder e aceitação social. 

Assim, a sociedade conseguiu se identificar com as ações assistencialistas e apoiar suas 

causas e práticas religiosas. As ações caridosas dos espíritas ganharam apoio das 

lideranças políticas e, com isso, suas obras, especialmente as que incluíam os cuidados 

com a loucura, foram subsidiadas financeiramente e incentivadas pelo poder público.  

O espiritismo chegou a Goiás na década de 1890 (BRITTO, 2016), por meio da 

presença do coronel Francisco Raimundo Ewerton Quadros (1841-1919), que veio para 

o Estado a mando do presidente Floriano Peixoto. Assim como os bandeirantes vieram 

de São Paulo no século XVIII, o espiritismo também chegou por meio de um forasteiro 

no século XIX (BRITTO, 2016). Um fator que favoreceu essa chegada foi a instalação 

dos telégrafos e da estrada de ferro, que passou a ligar Minas Gerais, São Paulo e Goiás. 

Nesse primeiro momento, Ewerton Quadros realizou algumas sessões espíritas em 

diversas casas por onde esteve.  

Embora no Estado já houvesse reuniões espíritas, não havia nenhum centro da 

religião até o final do século XIX (BRITTO, 2016, p. 72). Mesmo após o surgimento do 

primeiro, na cidade de Paranã, no atual Tocantins, em 1896, o desenvolvimento do 

espiritismo nas demais regiões, especialmente na capital, aconteceu de forma lenta. O 

mais comum era que os praticantes do espiritismo se reunissem em residências 

afastadas da cidade, particularmente em zonas rurais. Isso acontecia também devido a 

perseguições e preconceito que seus integrantes sofriam. Por isso, de acordo com Britto 

(2016), é preciso compreender a cena religiosa goiana para entendermos o porquê deste 

atraso no surgimento dos centros espíritas no Estado, se o compararmos com outros 

locais. O autor apresenta uma guinada do espiritismo goiano: primeiramente restrito ao 

ambiente familiar, posteriormente insere-se no espaço público.  

O primeiro ponto que justifica o lento desenvolvimento foi a atitude intolerante de 

Dom Prudêncio Gomes da Silva com as demais denominações religiosas. Ele foi 

responsável pela Diocese de Goiás entre 1908 e 1921 e “efetuou um combate ao 

protestantismo, à maçonaria e ao espiritismo” (BRITTO, 2016, p. 1113). Outro fator que 

se soma ao primeiro e o fortalece foi a própria criminalização das práticas espíritas em 

todo o Brasil desde 1890. Daí o primeiro centro espírita da cidade Goiás só surgir em 24 

de junho de 1927. Trata-se do Centro Espírita Amigo dos Sofredores. Porém, é preciso 
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ressaltar que antes dessa data as pessoas que fundaram o local já se reuniam em 

espaços privados sem denominação jurídica (BRITTO, 2016). Mesmo contando com 

esse desenvolvimento tardio, as reuniões em âmbito familiar contribuíram para seu 

alargamento para a esfera pública. 

Outro fator que impulsionou essa mudança foi a expansão do espiritismo no 

Triângulo Mineiro, especialmente com a figura de Eurípedes Barsanulfo, que, em 1907, 

criou a primeira escola espírita no Brasil. Com a intensificação dos contatos entre Minas 

Gerais e Goiás, após a instalação da estrada de ferro, as experiências espíritas em Minas 

foram conhecidas pela população goiana, especialmente no sul e sudeste do Estado.  

Tudo isto dito, passo a discorrer sobre o interesse do espiritismo pela loucura. 

Este vem de sua própria matriz doutrinária. Como acreditam na reencarnação e na 

evolução espiritual, os espíritas creem que muitos carregam culpa e remorso de ações 

ruins praticadas em vidas passadas. Esses erros cometidos poderiam influenciar os 

pensamentos e as atitudes dos indivíduos encarnados (RIBEIRO, 2013).  

Outro fator importante de enlouquecimento é a ideia de obsessão. De acordo 

com a doutrina espírita, o principal fator que explica o enlouquecimento de uma pessoa 

é justamente essa ideia. Assim, segundo essa doutrina, existem espíritos inferiores que, 

agindo sob sentimento ruim, querem dominar outros espíritos, influenciando-os a agir de 

acordo com a vontade do espírito dominador. O espírito dominado, ouvindo as vozes do 

outro, age de forma irracional e, quase sempre, traz sofrimento a si mesmo e aos que 

estão próximos (KARDEC, 1990, p. 297). Geralmente, esse espírito obsessor sofreu 

alguma injustiça, perseguição ou até foi morto pelo espírito que está obsidiando. Em 

ambos os casos, o espiritismo possui ações para diminuir ou eliminar esse tipo de 

enlouquecimento. Entre as práticas propostas pelos espíritas estão as reuniões 

mediúnicas, nas quais um grupo de espíritas tenta convencer o espírito obsessor a 

abandonar seu propósito de causar mal ao ser encarnado, por meio da ingestão de água 

fluidificada23 e dos passes24.  

                                                           
23 Água fluidificada consiste, de acordo com a doutrina espírita, em água magnetizada por fluidos espirituais, sejam 
eles encarnados ou desencarnados. Geralmente, a água fluidificada é oferecida no final das sessões espíritas, quando 
as preces e os passes são finalizados. Ela se integra nas ações que objetivam curar ou amenizar desequilíbrios físicos 
e espirituais durante as sessões.  
24 De acordo com o dicionário de parapsicologia, metapsíquica e espiritismo, o passe se define como “movimentos 

com as mãos, feitos pelos médiuns passistas, nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas 
desejosos de uma ação fluídica benéfica” (PAULA, 1970). 
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A loucura não possui, para os espíritas, apenas caráter médico, podendo ser 

explicada da seguinte maneira. 

 
Para o kardecismo, todos os distúrbios mentais em que uma causa orgânica não 
poderia ser detectada eram compreendidos como desvios da razão ou da moral, 
passando a ser explicados como resultantes da ação persecutória de espíritos 
desencarnados que teriam a capacidade de influenciar as funções mentais dos 
encarnados. Nesse sentido, quando uma obsessão espiritual fosse constatada, 
a melhor estratégia de tratamento a ser empregada consistiria na utilização de 
um grupo especializado de médiuns que atuariam no sentido de doutrinar o 
espírito obsessor, procurando convencê-lo a abandonar a perseguição ao 
alienado, num exercício de tematização do preceito cristão do perdão e da 
caridade. (JABERT, 2011). 
 

Dessa forma, torna-se perceptível que a loucura não apenas era explicada por 

essa doutrina, como existiam os rituais de cunho religioso para abordar e propor uma 

“cura” para pessoas enlouquecidas. Evidentemente, as práticas espíritas sobre a loucura 

foram duramente atacadas pelos médicos psiquiatras, especialmente com a fundação 

da Liga Brasileira de Higiene Mental, em 1923. Por outro lado, os médicos seguidores 

da doutrina espírita25 contra-atacaram a medicina mental, argumentando que a 

psiquiatria era materialista e não considerava as questões do espírito. Eles ainda 

acusavam os psiquiatras de interesseiros e diziam que estes só agiam por motivações 

financeiras (JABERT, 2011). 

O espiritismo no Brasil trilhou um caminho que o levou para sua identificação 

como uma doutrina religiosa. Em parte, essa identidade se deveu a uma necessidade de 

aceitação social que cessaria as perseguições jurídicas que sofrera em suas primeiras 

décadas em solo brasileiro. Por outro lado, sua doutrina já incluía explicação para o 

surgimento da loucura e rituais para diminuir ou acabar com as ações de espíritos 

desencarnados em pessoas encarnadas, promovendo com isso a “cura” ou amenizando 

quadros de loucura. Sendo parte de seus valores religiosos, o tratamento da loucura se 

tornou elemento fundamental nas ações espíritas em todo o Brasil. Desta maneira, de 

acordo Alexander Jabert (2008), os espíritas promoveram a criação de diversas 

entidades para abrigar a loucura, especialmente a partir da década de 1930. 

  

                                                           
25 Entre esses médicos espíritas, destacam-se Pinheiro Guedes, Márcio Escobar e Inácio Ferreira. O último foi 
diretor do Sanatório Espírita de Uberaba.  



53 
 

2 MODERNIDADE MÉDICA E LOUCURA EM GOIÁS  
 

 

Neste capítulo, apresento uma leitura sobre a história de Goiás e Goiânia, 

priorizando o próprio desenvolvimento da medicina em solo goiano. É relevante observar 

que o discurso e o conhecimento médico de Pedro Ludovico Teixeira deram o sentido 

de modernidade por ele defendido. Essa modernidade, tão exaltada pelos políticos da 

época, estava entrelaçada à noção de progresso e ao distanciamento do modelo político 

anterior, liderado pela família Caiado. Esse discurso modernista culminou na construção 

de Goiânia e na inserção do Estado nas ações de ocupação e desenvolvimento do 

Centro-Oeste pelo Estado varguista.  

Com o avanço das teorias eugênicas, as cidades e seus problemas urbanos 

tiveram maior destaque nos discursos políticos. Dessa forma, o governador e psiquiatra 

Pedro Ludovico já se utilizava desse conhecimento para elaborar seu discurso em favor 

da mudança da capital e para construir Goiânia como uma cidade higiênica, com 

destaque para a urbanização, o saneamento, a arquitetura etc. Para alguns historiadores 

e sociólogos (CAMPOS, 1996; CHAUL, 1997; MACHADO, 1990), a partir de 1930 pode-

se falar de uma intensificação da política médica em todo o Estado. Ou seja, as ações 

políticas estavam unidas à medicina para controlar o “caos urbano” através de 

fiscalização e elaboração de proposições de intervenção urbana. Isso se verifica por 

meio das ações das Diretorias de Higiene, a partir de 1931. 

No mesmo sentido, as ações sobre os anormais também foram incrementadas. 

Essa maior interferência médica no governo culminou na criação da Secretaria de Saúde 

em 1947 e na implementação de uma lei específica para tratar dos assim chamados 

“psicopatas”. A partir desse contexto e através da leitura de algumas leis que tratam da 

loucura em Goiás, faço observações sobre os discursos políticos que propunham uma 

ação especifica sobre a loucura. 

 

2.1 As origens da saúde pública 
 

Goiás aparece no cenário nacional em 1726, quando suas minas começam a ser 

exploradas. Poucos anos depois, em 1750, o ouro se esgota e a cidade de Sant’Anna, 

posteriormente Vila Boa, entra em um período de declínio de suas atividades 

mineradoras. Dessa queda da extração aurífera, associada a outros fatores levantados 
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pelos viajantes e cronistas26 da época colonial, surge a noção de decadência atribuída à 

capital do Estado (CHAUL, 1997, p. 34). Esse mote da decadência foi amplamente 

utilizado por viajantes no século XIX. Entre os argumentos utilizados para caracterizar a 

capital do Estado como decadente estão: o difícil acesso devido às montanhas que 

cercam a cidade e às péssimas condições das estradas; a pouca comunicação com a 

coroa portuguesa, agravada pela distância e pelo trajeto difícil; as escassez de pessoas 

aptas a desempenhar funções administrativas, que necessitam de um conhecimento 

mais aprofundado. Assim, é possível perceber um discurso em favor de uma mudança 

da capital cuja origem remonta aos primeiros anos de ocupação do Estado.  

As representações sobre o atraso surgem como pilares que justificam a 

decadência. Esse atraso se verifica, de acordo com essa visão historiográfica, 

principalmente durante a Primeira República, quando o coronelismo27 se torna o conceito 

primordial para entender a política em Goiás desse período. Segundo Nasr Chaul, alguns 

historiadores e sociólogos28 que se dedicaram ao estudo da História de Goiás durante a 

Primeira República reforçaram a ideia de atraso no caso da Primeira República. Ao se 

aprofundar nos conceitos de coronelismo, esses pesquisadores atribuíam à história 

goiana um “subdesenvolvimento”, se comparada a outros centros urbanos. Chaul não 

concorda com o conceito de atraso atribuído por historiadores ao retratarem a Primeira 

República ou o conceito de decadência difundido por cronistas e viajantes dos séculos 

XVIII e XIX. Para ele, Goiás apresentou um crescimento da pecuária logo em seguida 

ao fim da extração de ouro. Por outro lado, em nenhum momento da história goiana 

houve diminuição da população, pelo contrário, houve um crescimento significativo 

nesse período. Para ele, Goiás não teria viveu um período de decadência ou atraso, 

                                                           
26 Dentre eles destacam-se Sant-Hilaire, J. Emmanuel Pohl e Frances Castelnau.  
27 Em interpretação já clássica, o cientista político Francisco Itami Campos analisa o coronelismo em Goiás durante 
a República Velha. Para este pesquisador, Goiás é um Estado periférico em relação aos centros políticos e 
econômicos no mesmo período, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O que 
predomina na política goiana é um arranjo de oligarquias que comandam a administração pública em Goiás. Esta é 
marcada pelo autoritarismo, pela violência a ele associado, pela compra de votos e manipulação eleitoral, pelo 
patriarcado, cujo pilar seria a figura do coronel governador. Por outro lado, a economia é caracterizada pela sua 
pouca diversificação, representada quase exclusivamente pela produção de subsistência ou de imensas fazendas de 
criação de gado. Da mesma forma, a população é rarefeita, as comunicações com a capital e o tráfego de bens e 
serviços são dificultados ou impedidos pelo difícil acesso e o isolamento de algumas regiões. Tudo isso, segundo o 
autor, caracterizaria Goiás como um Estado atrasado tanto politicamente quanto economicamente em relação aos 
centros do poder no período de 1889 a 1930 (CAMPOS, 2003). 
28 Em sua tese, Chaul (1997) destaca os trabalhos do sociólogo Francisco Itami de Campos sobre o coronelismo na 
Primeira República e do historiador Luís Palacin sobre Goiás no período colonial e imperial. 
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antes teve seu crescimento acelerado, o que culminou com a mudança da capital e com 

a inserção do Estado nos projetos de integração nacional no período Vargas.  

A medicina em Goiás também não apresentou momentos de regressão. Desde 

a construção do Hospital da Caridade em 1825, ela caminhou a passos largos e 

contribuiu para definir o tipo de modernidade que foi defendido sobretudo por Pedro 

Ludovico.  

Até 1825, ano em que foi inaugurado o Hospital da Caridade São Pedro de 

Alcântara, não havia nenhum hospital público em Goiás. Porém, segundo Mary Karasch 

(FREITAS, 1999), a maioria dos tratamentos feitos até meados do século XIX eram 

realizados por práticos. O conhecimento popular prevalecia sobre as ações relativas à 

doença e o recurso médico não estava acessível para a grande maioria da população do 

período. 

Outra prática bastante difundida em solo goiano no período e ainda presente nos 

dias atuais era a utilização de amuletos e a crença em forças demoníacas que 

interfeririam no cotidiano das pessoas. Os amuletos e rituais funcionavam como 

preventivos contra doenças e invejas de seus inimigos. Um exemplo descrito em seu 

texto diz respeito ao costume dos vaqueiros de levarem consigo diversos papeis com 

rezas em uma “bolsa de mandiga” que os protegeria contra doenças e desastres que 

poderiam acontecer (KARASCH, 1999, p. 48). Mesmo essas ações sendo amplamente 

utilizadas e, em muitos casos, consistindo na única prática de cura e prevenção de 

doenças, elas foram constantemente reprimidas pelo Estado e, especialmente, pelo 

saber médico ainda em formação em Goiás.  

Para outra historiadora, Gilka Vasconcelos Ferreira Salles (1999), o 

curandeirismo e a medicina estavam frequentemente em disputa em solo goiano durante 

o período imperial e a Primeira República. O que sempre prevalecia era o conhecimento 

popular a respeito das plantas, uma herança indígena, além da crença em amuletos e 

simpatias que poderiam reverter ou prevenir um quadro de doença. Porém, a mesma 

autora identifica uma mudança, ainda em gestação, com a construção do hospital público 

a partir de 1826: o governo provincial começa a criar políticas de saneamento no Estado. 

O primeiro passo foi a delimitação dos cemitérios longe do centro da cidade, a criação 

de cordões sanitários contra epidemias e a construção de leprosários, também distantes 

do centro da cidade. 

Segundo Cristina de Cássia Moraes (1999), o surgimento do Hospital da 

Caridade correspondeu a um estágio decisivo de controle social e normatização das 
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ações dentro da cidade no século XIX. Com seu pleno funcionamento começa a ser 

esboçada uma interferência na vida da população, especialmente dos trabalhadores. 

Através de algumas “estratégias sanitárias”, ocorre maior interferência do saber médico 

em todo o espaço da cidade, especialmente sobre mendigos, vagabundos, doentes, 

trabalhadores, etc. Começa a se esboçar um discurso de normatização do espaço 

público e intervenção da medicina na sociedade, especialmente a partir da década de 

1830. 

 
A análise do discurso normativo sobre o espaço público na cidade de Goiás 
pressupõe a introjeção de uma estratégia posta em prática pela classe 
dominante, no sentido de disciplinar o trabalhador para as novas relações sociais 
no espaço da cidade. Seria necessário evitar a mendicância e o amontoamento 
de pessoas pelas praças e ruas, o que poderia facilitar a proliferação de doenças 
e impedir a circulação do ar (FREITAS, 1999, p. 135). 
 

O que se verifica em Goiás a partir da construção e, especialmente, do pleno 

funcionamento desse hospital corresponde a um princípio da instalação da medicina 

social no Estado. Embora contasse com um número pouco expressivo de médicos29, 

Goiás deu os primeiros passos no processo de medicalização da sociedade e de 

crescimento da importância desses profissionais no meio urbano. Apesar disto, como já 

foi dito, para a maioria da população goiana no século XIX, especialmente para os 

habitantes das áreas rurais, ainda havia um completo desconhecimento da medicina e 

de suas práticas. Gilka Vasconcelos Ferreira Salles demonstra que as figuras do médico 

e do farmacêutico eram praticamente desconhecidas pela maioria da população até a 

década de 1930 (SALLES, 1999, p. 113). 

O Hospital da Caridade São Pedro de Alcântara já nasce com uma racionalidade 

médica, verificável nas disposições das alas e divisões das enfermarias de acordo com 

o tipo de doença. Havia separação dos doentes de acordo com a gravidade de cada tipo 

de doença, separação por gênero e isolamento em casos de doenças contagiosas. Esse 

hospital vivia de subvenções do governo e, principalmente, de doações e caridade. A 

loucura, nesse período, já era apresentada entre as preocupações dessa medicina em 

formação no Estado. Ela aparecia envolta nos discursos sobre a higiene pública e o 

controle dos problemas urbanos. De acordo com um relatório de 1889, os loucos 

mostravam-se como pessoas que necessitavam de caridade e apoio do governo para 

um tratamento adequado:   

                                                           
29 Até 1920, trabalharam em Goiás ao todo quinze médicos, além de outros seis ligados ao exército, totalizando 
vinte e um médicos (FREITAS, 1999: 87). 
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Infelizes porque a caridade pública parece esquecê-los e negar-se a estender-
lhes a sua benfazeja mão, infelizes porque o governo até agora tem se mostrado 
surdo aos seus gemidos e quando alguma providencia se toma é apenas para 
retirá-los da sociedade, quais animais hidrófobos e não para socorrê-las [sic] e 
senão curá-los, mitigar os seus cruéis sofrimentos, prestando de acordo com a 
civilização real, serviço à humanidade e à sciencia. (Relatório da Inspetoria de 
Higiene Pública do Estado de Goyaz, 1890 apud SALLES, 1999, p. 99). 
 

A grande maioria dos loucos em Goiás nos séculos XVIII, XIX e alguns anos do 

século XX viviam nas ruas e eram incorporados às dinâmicas urbanas. Para os que 

possuíam famílias com maior poder aquisitivo, era comum que ficassem escondidos em 

algum cômodo da casa sob os cuidados de algum ente familiar ou funcionário da família. 

Outros, abandonados, viviam nas ruas e praças da antiga capital e, em muitos casos, 

eram ajudados pelos moradores. Um exemplo disso foi o de Maria da Purificação, 

conhecida como Maria Grampinho, que dormia no porão da casa de Cora Coralina. Ex-

escrava, Maria da Purificação era reconhecida pelos inúmeros grampos na cabeça e os 

diversos botões que pregava em toda roupa que ela mesma costurava. Cora Coralina, 

já na velhice, abrigou Maria Grampinho em seu porão e lhe dedicou o conto “Coisas de 

Goiás: Maria”. 

Essa realidade ganhou novos contornos e a medicina alcançou o topo do poder 

estatal em Goiás com a chegada do governador Brasil Ramos Caiado em 1925. Formado 

pela Faculdade de Medicina de São Paulo em 1920, ele teve rápida ascensão na política 

goiana. Em parte, seu poder foi imposto graças ao domínio político de sua família em 

Goiás durante a Primeira República e, também, devido ao prestígio que sua categoria 

profissional tinha sobre a população e as lideranças políticas da época. A medicina, a 

partir de então, alcançou o poder político no Estado e é possível falar, como bem 

demostra Itami Campos(1996), em uma política médica no Estado.  

O ato inaugural desse governador médico foi a criação do “serviço sanitário do 

Estado” em 1926 (CAMPOS, 1996, p. 178). Esse serviço sanitário previa a existência de 

cinco delegacias de saúde distribuídas em Goiás. A intenção era fiscalizar as práticas 

médicas em todo o Estado e propor ações de intervenção urbana com o intuito de 

promover uma higienização dos espaços e das relações sociais. Isso ocorreria através 

do controle das epidemias, do saneamento urbano, da elaboração de códigos de 

posturas, etc. Segundo Itami Campos, a organização da saúde pública oficializada em 

1926 inaugurou as ações sanitárias sob a supervisão do Estado através de regulamentos 

e ações nos municípios.  
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Iniciado no governo Ramos Caiado, o serviço sanitário do Estado ganhou novos 

contornos e uma expansão de seu alcance sobre a população. Porém, somente com o 

interventor Pedro Ludovico Teixeira a ação da medicina no meio social foi radicalizada, 

como bem demostra Itami Campos (1996). A partir de então, medicina e política se 

tornaram indissociáveis, e Goiânia já surge medicalizada.  

 

2.2 A modernidade goiana sob o signo da medicina 
 

Assim como analisei no primeiro capítulo o surgimento da medicina social por 

meio da leitura de Foucault, especialmente na França, com o advento dos vínculos entre 

medicina e urbanização, em Goiânia isso também se verifica em outros níveis e com 

uma defasagem temporal. Isto ocorre devido à própria trajetória da medicina no Brasil, 

particularmente no que diz respeito à psiquiatria, que, segundo Machado (1978), Cunha 

(1986) e Engel (2001), correspondeu a aproximadamente cem anos de defasagem se 

comparada à psiquiatria europeia, por exemplo. Enquanto o ato inaugural da psiquiatria 

europeia acontece com a chegada de Pinel na virada do século XVIII em Bicêtre, no 

Brasil, a psiquiatria ganha maior visibilidade com a nomeação de Franco da Rocha para 

a direção do hospício em São Paulo e a inauguração do Juquery em 1898. No caso 

particular do Rio de Janeiro, ocorreu a renomeação do Hospício D. Pedro II em Hospital 

Nacional de Alienados com o advento da República. Em Goiás, a medicina, como já dito, 

ganhou maior visibilidade e atuação a partir dos governos liderados por médicos, 

particularmente com Brasil Ramos Caiado e Pedro Ludovico Teixeira. Este último era 

médico psiquiatra e aprofundou o discurso e a atuação de sua política médica para 

promover a mudança da capital e conferir ao Estado o status de capital progressista e 

moderna. 

Agora unidas, medicina e urbanização deram o mote para a construção da nova 

capital. Esse projeto de controle social, iniciado com a medicina social, propõe o 

esquadrinhamento da vida urbana com o intuito de prevenir doenças e controlar as 

agitações sociais. Nesse sentido, Goiânia já nasce medicalizada. Através de um 

levantamento prévio do local, das ruas, dos rios, dos prédios, do estilo arquitetônico, do 

saneamento, etc., tudo é pensado de forma a garantir e manter a saúde e o bem-estar 

de sua população. Através de um discurso mudancista entrelaçado com às concepções 

médicas de higiene e progresso, Pedro Ludovico concretizou a transferência da capital. 
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Os grupos políticos dissidentes propunham o fim das oligarquias consideradas 

retrógradas, simbolizadas pelo predomínio político da família Caiado durante a Primeira 

República. A ideia principal era inserir Goiás no projeto de nação que ganhou maior 

evidencia com o governo Vargas. Através de uma intervenção modernizante, o governo 

romperia definitivamente com a imagem do atraso e da decadência que permeou o 

imaginário sobre Goiás nos anos anteriores. Nesse sentido, no final da década de 1920, 

a oposição ao governo Caiado e a seu modelo político ganhou maior intensidade, 

inclusive na própria capital. No sul, a oposição era liderada por Pedro Ludovico Teixeira, 

em Rio Verde.  

Para Nasr Chaul, 1930 significou para Goiás uma conquista da classe urbana, 

muito embora seus líderes possuíssem empresas latifundiárias, como no caso de Pedro 

Ludovico. Este último representou novos grupos políticos que reivindicaram um espaço 

de poder, especialmente do Sul e do Sudeste goianos. Eram políticos críticos aos 

governos liderados pelos Caiados e afinados com o modelo varguista de política. Esse 

grupo liderado por Pedro Ludovico representou a chegada da modernidade ao Estado.  

 
A ideia em voga era a de que o poder agora não era mais oligárquico, pois se 
preocupava com o desenvolvimento do Estado, e o Estado agora se 
modernizava e era capaz de acolher a futura capital federal, alterando toda a 
lógica do poder que havia no passado recente. Já era possível, então, inserir a 
região no contexto da nação. (CHAUL, 1997, p. 180). 
 

Era urgente, para esses novos políticos, romper com o modelo anterior 

construído na Primeira República e efetivar a mudança da capital. Assim, havia uma 

valorização do novo e ao mesmo tempo uma tentativa de distanciamento do velho e da 

sua forma de fazer política, muito embora isso não tenha se efetivado completamente. 

Para Nasr Chaul, Goiânia representou um caminho inicial em um projeto maior de 

ocupação e inserção do Centro-Oeste num projeto de nação. 

Para Machado (1990), o governo de Pedro Ludovico (1930-1945) representou 

certa mudança nas relações políticas já existentes no Estado. As forças contrárias ao 

predomínio político dos Caiados já estavam solidificados e o que o interventor fez foi uma 

rearticulação dos grupos de poder que apoiavam seu governo. Esses grupos tiveram seu 

poder sobre o a política do Estado fortalecidos. Todos eles apoiavam a ideia de 

progresso e de superação do modelo político anterior.  

 
Em Goiás, o progresso, ou seja, o lento e gradual desenvolvimento do Estado, 
se daria através da superação do atraso que, segundo o discurso da época, seria 
possível pela incrementação de novos meios de comunicação, possibilitando a 
integração do Estado aos centros de desenvolvimento das potencialidades do 
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Estado e, ainda, pela superação da mentalidade retrógrada que barrava o 
caminho do Estado em direção a seu destino. Goiás precisava de estradas, de 
explorar suas riquezas, de educar sua população, de moralizar a administração 
pública, e de nova mentalidade (MACHADO, M., 1990, p. 123). 
 

Os mudancistas estavam preocupados, entre outras coisas, em retirar poderes 

dos antigos líderes e em promover suas ideias progressistas no Estado. Isso não 

significou uma mudança drástica na organização política do Estado e esse discurso de 

progresso permaneceu entrelaçado com o de modernidade. A mudança da capital e sua 

construção nos moldes de uma arquitetura futurista e global31 deram os traços dessa 

concepção da modernidade.  

Como já foi dito, a ideia de mudança da capital remonta ao século XVIII, época 

em que se consolidava a percepção de decadência atribuídas à antiga capital. A ideia 

de progresso e o discurso político associados a ela alimentaram a convicção de que a 

mudança da Capital se fazia necessária. À antiga capital eram vinculados os temos de 

atrasada, decadente e antiprogressista. A nova, porém, representaria a superação 

dessas convicções. Exatamente nesse momento, o discurso médico ganhou maior 

visibilidade e a superação da decadência e do atraso foi amplamente utilizada como uma 

missão de política higienista, desde o projeto de construção até a escolha da localização 

da nova capital.  

Ser médico em Goiás nos anos 1930 era símbolo de distinção e superioridade 

sobre os outros. O caminho para o diploma era difícil e os poucos que o conseguiam 

“tornavam-se semideuses do povo, adorados e respeitados homens de ciências, 

salvadores de um sem-fim de moléstias que ameaçavam a população de Goiás” 

(CHAUL, 1997, p. 184). O interventor federal foi quem mais aprofundou os laços entre 

medicina e política ao criar e expandir sua política de saneamento, que incluía como 

meta primordial a mudança da capital.  

                                                           
31 A art déco, utilizada na urbanização da nova cidade, foi um estilo arquitetônico e decorativo que surgiu na Europa 
após a 1ª Guerra Mundial. A ideia era tornar a arte acessível a todos e por isso a arte decorativa surgiu nos objetos 
cotidianos: pratos, talheres, mesas, cadeiras, etc. A principal característica desse estilo é seu caráter moderno, que 
a vinculava à indústria e às mercadorias produzidas no entreguerras. Ela privilegiava o cosmopolitismo e, ao mesmo 
tempo, tinha uma apelo individual ao se apropriar de elementos de diferentes culturas e criar formas únicas de 
acordo com a cultura local. No Brasil, a art déco privilegiou as linhas simples, com geometrização das formas, como 
os frisos que são emoldurados por curvas ou os cantos arredondados. Os primeiros edifícios construídos em estilo 
art déco em Goiânia foram o grande hotel, o palácio do governo e a secretaria geral, todos eles sob a orientação do 
arquiteto Atílio Correia Lima. Goiânia foi a única cidade do país fundada no ápice do movimento art déco e onde a 
contradição entre passado e futuro ficou marcada por momentos muito particulares. Uma cidade ainda rural com 
uma arquitetura futurista e de vanguarda (MANSO, 2004). 
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Pedro Ludovico Teixeira formou-se em medicina, defendendo sua tese sobre 

histeria32 em 1916 no Rio de Janeiro, e retornou para Goiás, onde começou a clinicar 

aos 25 anos de idade. Sobretudo, seu discurso elaborado para justificar a transferência 

da capital foi de ordem médica. Esse poder da autoridade médica aliado à política se 

tornou uma tática de controle social através da noção de higiene pública. O interventor 

federal se tornou o maior exemplo no Brasil desse tipo de política aliada da medicina 

para a expansão da representação médica da modernidade.  

Nomeado interventor do Estado em novembro de 1930, já em 1931 Pedro 

Ludovico criou a Diretoria de Higiene, através do decreto n° 714 de 19/02/1931 

(CAMPOS, 1996, p. 179). Com a criação dessa diretoria, os médicos passaram a ser os 

mais beneficiados na sociedade e sua intervenção ganhou maior destaque.  

 
Somente os médicos legalmente habilitados poderão exercer as atribuições de 
delegados e inspetores de higiene [...] (Art. 18°, Dec. 714). Além disso, eles ficam 
isentos do imposto de indústria e profissão, ‘sendo-lhes permitido o serviço de 
clínica particular remunerada’ (Art. 19°, Dec. 714). No Regulamento, o papel do 
médico é destacado, seja como executor das medidas necessárias à saúde 
pública, seja como elaborador de conhecimento. Neste sentido, cabe aos 
dirigentes, normalmente médicos, proceder a estudos que forneçam elementos 
à compreensão da realidade social e que contribuam para melhor conhecer as 
doenças e os problemas da saúde da comunidade. (CAMPOS, 1996, p. 197). 
 

 

Esses profissionais foram responsáveis não apenas pelo esquadrinhamento da 

saúde pública no Estado, mas também por fomentar ações públicas em toda a 

sociedade. Além das inúmeras regalias e do prestígio de que sua formação e atuação 

dispunham, o Estado encarregou-os de comandar e fiscalizar a política sanitária em 

território goiano. Aos municípios cabia a submissão às autoridades sanitárias 

centralizadas nas ações do Estado. As prefeituras estavam subordinadas não apenas ao 

poder político do Estado centralizado, mas, sobretudo, “ao especialista que é conhecedor 

da questão sanitária”. (CAMPOS, 1996, p. 180).  

Os regulamentos sanitários são sobretudo de cunho político, eles interferem nas 

administrações municipais e orientam ações sobre a sociedade e a população. Eles se 

difundem por diversos setores, seja no meio urbano ou rural, e criam discursos e leis que 

devem reger a vida social. As leis sanitárias, organizadas pelas delegacias sanitárias, 

                                                           
32 Segundo suas memórias, Pedro Ludovico defendeu sua tese no sexto ano de medicina e escolheu a histeria como 
tema. “Moléstia nervosa, conhecida desde tempos imemoriais, e considerada como efeito de bruxaria ou de 
influência demoníaca, pela ignorância da época, verificou a ciência que era uma perturbação do sistema nervoso” 

(TEIXEIRA, 1973, p. 20).  
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utilizaram-se do discurso médico-científico para receber aceitação de praticamente toda 

a população. O regulamento que Ramos Caiado criou em 1926 é antecessor do criado 

por Pedro Ludovico. O que o diferencia é que o de 1931 é mais específico e detalhado. 

Porém, ambos cumprem a mesma função: conhecer melhor o Estado e propor ações 

sanitárias de controle social e de epidemias, por exemplo.  

 
Pelo Regulamento da Saúde Pública, o Estado de Goiás ficava divido em zonas 
sanitárias e os municípios subordinados às autoridades nomeadas para os 
cargos de ações sanitárias, que exigiam dos governantes municipais o 
cumprimento das normas regulamentares. Centralizavam-se assim os serviços 
de higiene nas mãos do Estado, que delegava total autoridade à figura do 
médico, senhor da ciência e do saber, único capaz de executar tão importante 
tarefa, na ótica dos dirigentes políticos da época. Era também uma forma de 
Pedro Ludovico controlar qualquer argumento que fosse usado contra um 
município ou uma cidade, como por exemplo, os questionamentos desfavoráveis 
quanto à saúde urbana da velha cidade de Goiás para que continuasse 
mantendo o título de capital (CHAUL, 1997, p. 188). 
 

Esse mesmo regulamento de 1931 especifica as atribuições das delegacias 

regionais. Ele também busca aplicar um código de postura em vários setores e 

normatizar “as casas, as ruas, as doenças, as profissões, o trabalho, a escola, os 

alimentos, os hospitais, a farmácia, a água, o esgoto, as igrejas e os templos” (CAMPOS, 

1996, p. 183). Ou seja, as delegacias regionais, sob comando do serviço sanitário, 

deveriam interferir em vários aspectos da vida urbana e criar regras e padrões aceitos 

para convivência em sociedade. Embora em oposição quanto ao entendimento da 

história goiana em termos de decadência e atraso, Itami Campos e Nasr Chaul, 

concordam que a utilização do discurso e de práticas médicas na política de Pedro 

Ludovico foi o grande diferencial para se entender o sentido da modernidade defendida 

em Goiás nesse período. 

Foi justamente esse regulamento extenso e criterioso que forneceu subsídios 

para a construção discursiva da necessidade de mudança da capital. O discurso médico, 

que atribuía à antiga capital os adjetivos de decadente, suja, insalubre, inaccessível e, 

no extremo, incurável, lançou as bases, segundo Campos (1996), Chaul (1997) e 

Machado (1990), para a o projeto que culminou na escolha do local para a mudança da 

capital. Pedro Ludovico utilizou-se desse poder/saber médico ao argumentar sobre a 

precariedade e incurabilidade da antiga capital. Em sentido oposto, apresentava Goiânia 

como sua cura e a definitiva entrada do Estado num cenário nacional.  

Uma modernidade articulada e construída a partir de argumentos elaborados 

pela medicina. Esse saber fundamentou discursivamente uma visão daquilo que foi 
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considerado atrasado e insalubre e habilitou a proposta que culminou na fabricação de 

uma nova capital. Longe de significar uma ruptura completa com as formas políticas, 

culturais e dos saberes antigos, Goiânia conviveu, desde suas origens, com essa 

integração. Entre o urbano e o rural, entre práticas populares de cura e a medicina, entre 

o moderno almejado por seus idealizadores e a representação do rural que é apreendida 

pelos centros econômicos no Brasil.  

 

 
Figura 1 – Construção do Palácio do Governo, 1933. Fonte: Autor desconhecido. 

 

Assim como demostrado na imagem acima, Goiânia sempre conviveu com essa 

junção do rural com o urbano. Traçado contemporâneo, planejamento urbano com 

influência europeia do mesmo período, arquitetura futurista e design arrojado, todos 

erguidos, pelo menos em seu início, com carros de boi, principal transporte para carregar 

cargas e abrir estradas no período.  

A fundação da cidade ocorreu em outubro de 1933 e seu batismo cultural, em 

julho de 1942. Seu rápido crescimento levou o Estado à reformulação das prioridades de 

controle urbano. Entre eles, destaco as questões de saneamento, educação, criação de 

outros municípios, saúde e, particularmente, loucura. Ela sempre esteve presente nas 

ações de Pedro Ludovico Teixeira, médico psiquiatra, mas, a partir da década de 1940, 

ganhou maior destaque nos discursos políticos e a urgência de retirá-la das ruas tomou 

contornos mais nítidos, como abordarei a seguir.  
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2.3 Higienismo e expansão da medicina em Goiás  
 

Antes de iniciar as análises das fontes sobre as leis específicas no Estado 

direcionadas à loucura, convém abordar mais pormenorizadamente o contexto da 

psiquiatria no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Através dessas primeiras 

considerações, é possível perceber que ocorreu expansão da noção de loucura e de seu 

alcance sobre os indivíduos. Isso aconteceu sobretudo com a difusão do conceito de 

eugenia e a crença da superioridade de algumas “raças” ou comportamentos em relação 

a outros.  

Os anos 1920 e 1930 significaram um período de expansão da ação da medicina 

mental sobre a sociedade. Desde a criação da primeira cadeira de psiquiatria na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em março de 1881, as teses sobre doenças 

mentais começam a proliferar (ENGEL, 2001, p. 134). Incluindo-se nestas aquela sobre 

histeria defendida por Pedro Ludovico Teixeira em 1916. O que prevaleceu nos estudos 

psiquiátricos no período foi a teoria organicista e a eugenia33.  

A convicção de que as doenças mentais possuíam uma causa orgânica e ao 

mesmo tempo a crença na existência de raças, atitudes e comportamentos superiores 

serviram como mote para a expansão das fronteiras da psiquiatria. Os limites daquilo 

que era considerado normal ou patológico caminhou, desde o início da constituição da 

psiquiatria no Brasil, por categorizações morais. Seu alcance atingiu quase todos os 

setores da vida em sociedade. Segundo Eder de Paula (2011), a eugenia é o conceito 

primordial para se entender a psiquiatria nesse período e, ainda, um caminho para se 

pensar a modernidade construída em Goiás através de seu interventor. 

 
A eugenia torna-se presença marcante no discurso médico que se torna vigente, 
as teses racialistas cada vez mais presentes tornam este saber de suma 
importância para o desenvolvimento de uma raça, que fosse genuinamente 
brasileira, que fosse capaz de representar a força do país. Neste momento, o 
olhar volta-se com grande força para o interior, o local não copista, o gene 
original de uma nação (PAULA, É., 2011, p. 38). 
 

A eugenia estava no cerne da política médica do governo Vargas. A idealização 

do interior e a necessidade de ocupação do sertão culminaram com a escolha de um 

médico como interventor do Estado e com o apoio às suas visões progressistas. 

                                                           
33 O termo foi criado por Francis Galton no final do século XIX para designar o estudo do aprimoramento racial 
através do controle de fatores hereditários e seleção de indivíduos com características “superiores” (ENGEL, 2001). 
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Evidentemente, nem todos os habitantes do sertão se enquadravam no ideal de 

brasilidade “superior” que se buscava. Para muitos, essa modernidade médica significou 

uma intervenção em seu modo de vida e, em não raros casos, sua exclusão definitiva.  

A década de 1930 representou o momento em que políticas públicas de saúde 

mental passaram a vigorar. Nesse momento, ocorreu uma mudança na mentalidade 

alienista. Era preciso reformular as leis que regiam a instituição psiquiátrica para abarcar 

as ideias eugênicas e a crescente relativização da loucura. O asilo deixou de ser o foco 

dos psiquiatras e o tratamento da imensidão de “doentes” deveria ocorrer fora dos asilos. 

Isso não representou o fim desses hospitais, mas uma expansão do poder social da 

psiquiatria. Em São Paulo, surgiram diversas clínicas para localizar e tratar os loucos 

que não ofereciam perigo, mas que apresentavam uma loucura invisível para a 

sociedade. Nesse contexto, foi criado em 1930, em São Paulo, o Departamento de 

Assistência Geral aos Psicopatas, o que legitimou a exclusividade da psiquiatria nas 

ações sobre a loucura (CUNHA, 1986), sobretudo a partir da expansão das teorias 

eugênicas na primeira metade do século XX. 

 
Vista como a ‘ciência do aperfeiçoamento moral e físico da espécie humana’, os 
objetivos da eugenia orientar-se-iam, segundo Kehl (1920:V), no sentido de 
estudar ‘os meios pelos quais se evita o abastardamento das raças, 
determinando as vias pelas quais se perpetua a geração de indivíduos sãos, 
robustos e belos...’ Tais objetivos seriam viabilizados mediante três principais 
eixos de atuação. Em primeiro lugar, caberia promover condições favoráveis às 
“procriações sãs”, por meio da educação eugênica. O segundo ponto 
fundamental seria o de evitar a reprodução dos ‘homens de mal’ – em oposição 
aos ‘homens de bem’ ou ‘normais’ –, ou seja, dos degenerados – loucos, 
vagabundos, criminosos etc. –, já que os ‘defeitos morais, físicos e psíquicos’ 
podiam ser transmitidos hereditariamente. Para essa finalidade, duas estratégias 
básicas deveriam ser empregadas: o controle médico dos casamentos, por 
intermédio da obrigatoriedade do exame de sanidade pré-nupcial, e a 
esterilização da ‘multidão de aberrados da natureza que, com suas desarmonias 
físicas e mentais, sobrecarregam a parte sadia e trabalhadora da humanidade’. 
(ENGEL, 2001, p. 170). 
 

A teoria eugênica promoveu certa “fascistização” da sociedade ao propor ações 

de controle social sobre aqueles que não se enquadram nos valores “moralmente” 

aceitos pela sociedade da época. Isso incluía inspeções pré-nupciais, esterilização dos 

“degenerados” e embranquecimento34 da população (CUNHA, 1986). Evidentemente, os 

campos de atuação da psiquiatria se alargaram ainda mais e seu poder sobre a 

população e os indivíduos também. Os limites do que era considerado normal e 

patológico foram incrementados com novos debates, o que significou uma expansão 

                                                           
34 A esse respeito ver Skidmore (1976). 
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estrondosa da atuação da psiquiatria e daquilo que ela considerava loucura ou 

anormalidade. 

Para a psiquiatria eugênica, os anos de 1930 corresponderam a um momento 

de sucesso. A Constituição de 1934 já contava com um capítulo sobre higiene e saúde 

pública. Através dessas discussões e leis, as práticas psiquiátricas ganharam um novo 

espaço: ela seria inserida dentro do aparelho do Estado, unindo-se a este para 

medicalizar as relações e práticas sociais dissidentes da norma. Assim, os limites da 

“nova” psiquiatria não se restringem aos muros dos hospícios, mas se direcionam à vida 

urbana de um modo geral e, em especial, ao trabalho, à família e à vida operária. A ideia 

organicista da loucura é acrescentada à de origem social da loucura, surgida a partir dos 

perigos sociais, como o alcoolismo, a pobreza e a má alimentação, a homossexualidade, 

a violência, o gênero, a cor etc. 

Goiânia, como já analisado, surge nessa emergência de temas voltados para o 

controle social e de teorias eugênicas. Seu psiquiatra-interventor demostrou bem sua 

herança médica ao criar, logo no início de seu governo, os regulamentos sanitários e 

fazer deles um instrumento de controle do Estado e de argumentos que justificassem a 

mudança da capital. Os seres considerados anormais35 já estavam em vigilância e, com 

o crescente aumento populacional nos primeiros anos de existência da nova capital, 

cresceram também as demandas para seu aprisionamento. 

A preocupação com os dissidentes da norma foi uma constante nas décadas de 

1940 e 1950. A política de assistência aos alienados ganhou força com a incorporação 

das ideias eugênicas e a fundação, em 1923, da Liga Brasileira de Higiene Mental. Junto 

a esses fatores, cresceram os defensores da criação de mudanças nas leis para reger a 

saúde mental no Brasil, culminando com a incorporação desse tema na constituição de 

1934. Em Goiás, foi criada a lei de assistência aos psicopatas em 1947. 

Até esse momento, não havia uma lei específica para a loucura no Estado. Não 

havia médicos suficientes e, aliado a isso, não havia uma faculdade de medicina36 que 

sanasse o déficit. Isso não excluiu por completo a preocupação do governo com os 

anormais. Pelo menos aqueles de caráter médico, porque já existiam inúmeros asilos 

dirigidos por entidades religiosas que abrigavam, também, a loucura em todo o Estado 

                                                           
35 Esse termo parece o mais adequado para essa fase eugênica da loucura por ser um conceito que extrapola os limites 
somente de delírio vinculado à loucura. 
36 A Faculdade de Medicina da UFG inaugura suas aulas em 1960 e sua primeira turma é formada em 1965.  
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(SOUZA, 2010). Ocorreu uma mudança na década de 1940, especialmente com a 

instalação definitiva da nova capital e com o aumento expressivo da população urbana.  

 

Tabela 1 – Crescimento populacional de Goiânia 

1933 

Estimativa 

1940 

Censo  

1942 

Estimativa  

1950 

Censo 

1958 

Estimativa   

1960 

Censo  

 

14.300 

 

48.166 

 

51.000 

 

53.389 

 

110.000 

 

153.505 

Fonte: Sabino Junior, 1960. 

 

De 1933, ano de fundação de Goiânia, até 1942, ano de seu batismo cultural, a 

população da nova capital triplicou. O mesmo aconteceu na década seguinte. Com esse 

crescimento vertiginoso, os problemas advindos de uma rápida urbanização também 

acompanharam a nova capital. É possível observar na legislação estadual, 

especialmente na década de 1940, uma preocupação constante em implementar leis que 

regessem e fiscalizassem profissões, ampliassem o aparato policial e de professores, 

criassem novos municípios e integrassem novos profissionais ao aparato estadual. Tudo 

isso demostra a constante exigência por aprimorar ainda mais a máquina estatal e 

colocar Goiás no mesmo patamar dos outros Estados, através de uma maior 

burocratização da esfera administrativa. Evidentemente, a maioria da população do 

Estado ainda vivia em área rural, tanto na região Sul quanto Norte de Goiás. “Somente 

Goiânia, em 1940, revelava superioridade da população urbana, visto que num total de 

48.166 habitantes, só 15.017 viviam na zona rural” (FREITAS, 1999, p. 304). Contudo, 

foi a partir da nova capital que a mudança começou a se estabelecer.  

As mudanças políticas ocorridas com o fim do Estado Novo, aliadas a novas 

exigências advindas de uma rápida urbanização, facilitaram a expansão da medicina em 

solo goiano. O primeiro hospital de Goiânia foi a Santa Casa de Misericórdia, inaugurado 

em 1938. Ele foi erguido por intermédio dos vicentinos, organização religiosa católica 

juntamente, com o governo, seu aliado. Os vicentinos tiveram papel fundamental na 

saúde em Goiás, especialmente em Goiânia, e sua união com o aparato estatal foi 

constante nas primeiras décadas de existência da nova capital.  

Com o fim do Estado Novo, Jerônimo Coimbra Bueno foi eleito governador para 

o mandato de 1947 a 1950, sendo o primeiro governador eleito após o interventor Pedro 
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Ludovico Teixeira37. Na transição do governo intervencionista para a nova administração, 

foi criado o Serviço de Assistência aos Psicopatas. O decreto-lei foi efetivado em 12 de 

fevereiro de 1947. No mesmo ano, já com um novo governador, foi promulgada a nova 

constituição estadual e a criação da Secretaria de Saúde de Goiás, substituindo as 

delegacias de saúde. Esta promoveu maior organização da área de saúde por meio da 

construção de novos hospitais públicos e da preocupação em levar o atendimento 

médico a todo o Estado.  

Em 1943, estavam registrados na primeira lista telefônica de Goiânia 13 

médicos, incluindo os que atendiam na Santa Casa (VIEIRA, 2012, p. 86). No início dos 

anos, 1950 esse número cresceu em todo o Estado. 

 
Dados de 1951 informam que neste ano atuavam em Goiás cerca de 200 
médicos, sendo que 69 deles em Goiânia e 21 deles em Anápolis. Em 28 dos 77 
municípios goianos existentes não havia médico algum. O pronunciamento do 
Secretário de Saúde do Estado José Peixoto da Silveira no X Congresso 
Brasileiro de Higiene em 1953 reforçando estas estatísticas (SILVEIRA, 1981: 
29-35) sugere que a situação em Goiânia não deveria ser muito diferente quando 
da chegada de Rezende à cidade um ano depois. No que se refere às instituições 
de saúde, além do sanatório para tuberculosos em que atuaria o cunhado de 
Rezende, podemos citar a Santa Casa de Misericórdia (que em 1954 possuía 
um corpo médico composto por 31 profissionais) e alguns poucos hospitais e 
clínicas privados, como por exemplo, a Casa de Saúde Dr. Rassi e os hospitais 
Santa Luíza e São Lucas. (VIEIRA, 2012, p.  231-232). 
 

Joffre Marcondes de Rezende foi o primeiro médico gastroenterologista que 

trabalhou em Goiânia e um dos fundadores da Revista Goiana de Medicina. Percebe-se, 

através do texto, que, no início dos anos 1950, começava a se verificar um aumento no 

número de médicos atuantes na capital, muito embora na maioria dos municípios ainda 

se verificasse uma ausência desses profissionais. Como não havia um aparato hospitalar 

suficiente para atender às demandas da população, os convênios com entidades 

religiosas, especialmente para o tratamento e o aprisionamento da loucura, foram uma 

constante na década de 1950. 

Inaugurada em 1950, a Associação Médica de Goiás e, posteriormente, a 

Revista Goiana de Medicina, cuja primeira edição ocorreu em 1955, promoveram a 

expansão do saber médico no Estado. Desta forma, os médicos goianos, agora unidos 

através de uma entidade jurídica, reivindicaram a construção de uma faculdade de 

medicina no Estado. Através dessa entidade, a fiscalização e a difusão do saber médico 

                                                           
37 Isso não significou uma diminuição do poder de Pedro Ludovico Teixeira na política goiana. Pelo contrário, ele foi 
eleito democraticamente para o mandato de 1951 a 1954. Posteriormente, seu primo, José Ludovico de Almeida, 
foi eleito como governador em 1955 e, por último, seu filho Mauro Borges teve mandato de 1960 a 1964. Pode-se 
dizer que sua influência sobre a máquina administrativa no Estado se estendeu de 1930 até 1964 (CHAUL, 1997). 
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em Goiás ficou centralizada por agremiação profissional. Evidentemente, o prestígio que 

essa categoria teve no período possibilitou uma rápida difusão de seu saber e o 

atendimento de suas reinvindicações. Com isso, a Faculdade de Medicina iniciou suas 

aulas em 1960, poucos anos depois da inauguração da associação e da revista. 

Em sua tese de doutoramento, Tamara Rangel Vieira (2012) argumenta sobre a 

importância da Revista Goiana de Medicina para expansão do saber médico no Estado. 

Através da divulgação da revista, as pesquisas médicas em Goiás ganharam força e 

espaço.  

 
Idealizada como principal veículo de comunicação e divulgação dos trabalhos de 
pesquisa dos médicos do Brasil Central, a Revista Goiana de Medicina foi 
pensada desde o início, segundo seu editor, como uma publicação que estava 
no mesmo nível das melhores revistas científicas internacionais. Ambicionando 
figurar entre os periódicos listados em indexadores de grande prestígio na época, 
a revista goiana tinha forma e conteúdo esmerados: era impressa em papel de 
excelente qualidade e trazia entre as normas de publicação as prerrogativas da 
originalidade e do ineditismo de seus artigos. Com ampla tiragem e distribuição, 
se comparada a outras revistas de sociedades médicas do mesmo período, a 
revista circulou nacional e internacionalmente entre bibliotecas de universidades, 
hospitais e instituições científicas em geral, o que garantiu maior visibilidade para 
os trabalhos desenvolvidos pelos médicos do Brasil Central que eram nela 
publicados. (VIEIRA, 2012, p. 178). 
 

A autora destaca em seu trabalho o fato de a revista estar inserida dentro das 

discussões internacionais sobre medicina na época. Seus exemplares contavam com 

colaboradores em todo o mundo, incluindo profissionais da Europa e dos Estados 

Unidos. Ela divulgava os congressos, os cursos e as especializações disponíveis em 

todo o país e fora dele e incentivava os profissionais goianos a se aperfeiçoarem em 

suas áreas de atuação. Incentivava ainda a produção de conhecimento médico no 

Estado e os estudos sobre as doenças que mais o afligiam.  

Segundo Vieira (2012), dentro desse processo de burocratização da saúde 

pública no Estado, a Revista Goiana de Medicina teve papel decisivo. Por meio dela, 

inclusive, promoveu-se intenso ataque aos que se considerava praticantes de 

charlatanismo, má fé e práticas ilegais da medicina. Nesse rol ela incluiu o espiritismo. A 

autora apresenta em seu texto um editorial completo publicado entre 1955 e 1956, no 

qual aparece essa preocupação com práticas que segundo os médicos foram fruto de 

charlatanismo. 

O texto abaixo foi assinado pelo médico Wilson Mendonça e publicado em 1956. 

Para além de elaborar críticas às ações consideradas como exercício ilegal da profissão, 

ele apresenta uma visão da medicina goiana nos anos de 1950 em relação aos 
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indivíduos que praticavam essa função sem ter o diploma. Nesse rol ele incluiu 

benzedeiros, curandeiros e espíritas. Segundo o autor, esses grupos se beneficiam da 

boa vontade da população e a enganam ao se apresentarem como pessoas instruídas, 

abnegadas e com boas intenções. Para isso, contam, inclusive, com o apoio de 

lideranças políticas e com oportunidades de crescimento devido ao descaso de 

fiscalização e suporte da medicina especializada para barrar essas práticas. Apresenta-

se então um dado interessante do texto. Como bom represente da fase eugênica da 

medicina, o discurso do médico colocava o curandeiro e o espiritismo na mesma 

categoria que a prostituição e o alcoolismo. Ou seja, uma prática que deve ser 

encontrada e combatida para o bom andamento da cidade e, no extremo, deve ser 

entendida como ação de pessoas degeneradas e de má fé.  

 
Ultimamente a Associação Médica de Goiás tem sido instada com frequência a 
se manifestar sobre casos de curandeiros, benzedores e outros tais que, 
utilizando-se da boa fé do povo, promovem tratamentos de saúde sem estarem 
para isso devidamente habilitados.  
Temos já bastante experiência sobre o assunto e conhecemos todos os artifícios 
empregados por eles. Os curandeiros ora se apresentam sob a forma de 
farmacêuticos que, por falta de médicos na localidade, fizeram sua clínica e não 
querem largar; ora é um enfermo que resolve internar-se pelo sertão e ganhar a 
vida; ora são indivíduos que, sob a capa da caridade ou de “missão a cumprir na 
Terra” enveredam por este caminho. Não nos esqueçamos o desvio que 
resolveram trilhar muitos adeptos do espiritismo, medicando e tratando em nome 
do além. 
Os curandeiros são, em geral, espertos, procuram agradar e passam como 
homens virtuoso, incapazes de fazerem o mal. Procuram quase sempre o apoio 
de chefes políticos influentes, transformando-se em cabos eleitorais para maior 
segurança de sua atividade ilegal [...]. 
O curandeirismo se equipara a certos males que têm desafiado através dos 
tempos a ação das autoridades e das organizações de classe, tais como a 
prostituição, o “vigarismo”, o jogo de azar. Está acima de nossas forças extingui-
lo.  
A Associação Médica de Goiás continuará a receber denúncias de curandeiros, 
tomará as providências que lhe compete dentro da lei, notificará as repartições 
competentes e ficará na expectativa de repressão... Estas nem sempre virão [...]. 
(MENDONÇA, 1956 apud VIEIRA, 2012). 
 
 

Independente desse ataque da Associação médica aos espíritas, os centros e 

sanatórios viveram um período de expansão no Estado, como veremos no capítulo três. 

Em parte, essa continuidade devia-se à falta de um aparato médico eficiente que 

atendesse a demanda da população goiana em constante expansão. Dentro dessa 

demanda, destaca-se a necessidade crescente da retirada da loucura das ruas, 

promovida, sobretudo, pela população urbana influenciada por ideais eugênicos e 

incapaz de continuar a conviver com alguns grupos sociais que vagavam livres. Como já 

dito, a maioria dos médicos se concentrava em Goiânia, e na maioria dos municípios os 
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profissionais eram desconhecidos na década de 1950. Até mesmo na capital seu número 

era reduzido pela falta de uma faculdade no Estado.  

É possível verificar através da historiografia do período e da documentação 

analisada que, a partir de 1947, após o fim do Estado Novo, Goiás apresentou uma 

mudança significativa na atuação e na divulgação do saber médico. Iniciado com Ramos 

Caiado e aprofundado com Pedro Ludovico Teixeira, o saber médico como ação política 

de higienização da sociedade ganhou um incremento estrondoso no final da década de 

1940 e durante a década de 1950. Através da criação da Secretaria de Saúde em 1947, 

da Associação Médica Goiana em 1950 e da Revista Goiana de Medicina em 1955, 

Goiás passou a figurar como local de produção de conhecimento nessa área. No campo 

da psiquiatria não foi diferente. A criação do Serviço de Assistência aos Psicopatas no 

Estado de Goiás, em 1947, colocou-o dentro das discussões nacionais sobre saúde 

mental no Brasil. Isso culminou com a construção do Hospital Adauto Botelho em 1954 

e a criação de inúmeros convênios do setor público com entidades religiosas para retirar 

a loucura das ruas.  

 

2.4 As primeiras leis específicas para a loucura  
 

Diante dessa expansão do saber médico no Estado de Goiás, as ações sobre os 

anormais também caminharam a passos largos. A preocupação com eles parece uma 

constante nas mensagens que o governador encaminhava aos deputados nas décadas 

de 1940 e 1950. A própria criação da lei de assistência aos psicopatas demostra a 

necessidade de se ampliar a rede de apoio e internação dessa categoria em expansão, 

muito embora o avanço da psiquiatria em solo goiano não tenha ocorrido de forma 

imediata no final da década de 1940. 

Passo a apresentar alguns dados que recolhi em arquivos e que me levaram a 

notar uma mudança nas ações sobre os anormais e perceber uma certa urgência por 

trancá-los. 

O primeiro dado que apresentei como fonte diz respeito ao aumento populacional 

na capital goiana nas décadas de 1940 e 1950. Outro dado, obtido a partir da literatura 

sobre o assunto, foi a criação de órgãos públicos de saúde e o surgimento de 

representantes da categoria médica. A análise de ambos leva-me a acreditar que, pelo 

menos em Goiânia e em sua região metropolitana, a loucura passou a ser entendida 

como um problema de maior relevância. Isto se tornou mais evidente com o pleno 
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funcionamento do hospital Adauto Botelho, em 1954, mas antes disso surgiram diversas 

parcerias entre entidades espíritas e os governos estaduais e municipais para abrigar a 

loucura, como demostro no terceiro capítulo. 

O decreto-lei nº 847 de 12/02/1947 criou o Serviço de Assistência aos Psicopatas 

de Goiás (S.A.P). Trata-se de uma lei abrangente que pretendia padronizar, ampliar e 

fiscalizar a rede de atendimento aos psicopatas em todo o Estado. Dentre seus principais 

objetivos, destacavam-se a necessidade de oferecer tratamentos psiquiátricos a todos e 

conscientizar a população sobre a necessidade de se tratar as pessoas que 

apresentassem algum desvio da norma de acordo com a visão médica da época. Quanto 

a sua estrutura, esse Serviço de Assistência aos Psicopatas estava subordinado à 

Secretaria de Saúde. De acordo com a lei, ele foi dividido em dois departamentos: “I- 

Hospital Colônia, para doentes agudos e crônicos. II- Secção de Profilaxia e Higiene 

Mentais” (GOIÁS, 1947). O referido Hospital Colônia ainda seria construído, tendo em 

vista que no início do Art. 3º a lei esclarece que “os doentes mentais, agudos e crônicos, 

serão internados no Hospital Colônia, em instalações adequadas” (GOIÁS, 1947). Trata-

se do registro em lei que propõe a criação do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho. A lei 

também previa serviço de profilaxia e higiene mentais corresponde aos tratamentos dos 

diversos pacientes que não necessitavam de internação, mas de apoio médico e 

assistencial.  

O setor de profilaxia demostra bem essa expansão do saber/poder psiquiátrico 

a partir da incorporação dos ideais eugênicos. Agora na forma de lei, a intervenção do 

Estado atingir as relações familiares, o trabalho e o convívio social, identificando e 

propondo ações para normatizar as relações sociais. O setor de profilaxia previa a 

existência de pessoas curáveis e que não necessitavam de isolamento do convívio 

social. “Os doentes mentais curáveis a longo prazo, crônicos e incuráveis serão 

preferencialmente subordinados à terapêutica ocupacional” (GOIÁS, 1947).  

Outro dado relevante na nova lei é a promessa do Estado de criar outros 

departamentos dentro desse Serviço de Assistência aos Psicopatas . Trata-se da criação 

do Manicômio Judiciário, do Instituto de Neuropsiquiatria Infantil e o que eles chamavam 

de Setor de Assistência Hétero-Familiar. Observei estes dois últimos departamentos que 

deveriam ser contemplados no futuro. 

 

Art. 6º- O Instituto de Neuropsiquiatria Infantil destinar-se-á ao tratamento e 
assistência do menores, perfectíveis e não perfectíveis. Parágrafo único – Para 
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tal fim, o Instituto de Neuropsiquiatria Infantil manterá, além da parte hospitalar, 
ambulatório e secção médico-pedagógica para externos.  
Art. 7º- O Setor de Assistência Hétero-Familiar será anexado, preferencialmente, 
às circunvizinhanças do Hospital Colônia, devendo se destinar à assistência aos 
psicopatas convalescentes e àqueles que, pelo seu estado, se beneficiem do 
ambiente familiar. (GOIÁS, 1947). 

 

A preocupação com a família e, particularmente, com a infância, é prioritária em 

políticas higienistas. A ideia era moralizar as ações dos indivíduos dentro do espaço 

familiar e fazer com que os próprios integrantes desse grupo pudessem reconhecer os 

indivíduos que não se adequassem aos padrões aceitos. Questões relacionadas à 

sexualidade, à formação escolar, à obediência, aos valores e padrões impostos pelo 

grupo familiar, tudo poderia ser questionado pelo saber psiquiátrico, que tem ações 

específicas para cada anormalidade (CUNHA, 1986). Outro aspecto, entrelaçado ao 

primeiro, é a predileção por tornar psiquiátricas as relações familiares por meio do 

esquadrinhamento da rotina familiar e do estabelecimento de padrões do que seria aceito 

em cada fase da vida, com perfeita separação das atribuições de gênero.  

 
Art. 8º- À secção de Profilaxia e Higiene Mentais caberá orientar o público 
sobre a natureza, a causa e a curabilidade das doenças mentais, fazer a 
prevenção das psicopatias e colaborar com os serviços pré-natal, de 
maternidade, médico-escolar, de profilaxia da sífilis, higiene industrial e 
profissional, bem como realizar a assistência social dos egressos dos 
hospitais e organizar as estatísticas gerais de todos os serviços de 
assistência a psicopatas (GOIÁS, 1947). 
 

A orientação pela conscientização a orientação e o oferecimento de tratamentos 

psiquiátricos à população em geral na realidade se direcionava a alguns setores 

prioritariamente: ao trabalhador, à mulher, às crianças, aos que viviam uma sexualidade 

fora do “padrão”, aos doentes venéreos, etc. Os indivíduos inseridos em uma ou várias 

dessas categorias poderiam ter seu diagnóstico agravado se fossem negros, pobres ou 

ambos. Para estes, como já foi analisado, o internamento será quase uma 

obrigatoriedade. Cabe suspeitar das prerrogativas do setor de “Profilaxia e Higiene 

Mentais”, pois a assistência que pretendiam oferecer aos egressos das instituições 

psiquiátricas não ocorria da forma prevista na lei. Para os que possuíam familiares 

dispostos e recursos financeiros disponíveis, era possível buscar outros meios de 

tratamento, como as terapias alternativas propostas pelo documento. Porém, para a 

maioria o destino era o abandono nos hospitais. 

O documento já apresenta uma visão que não estabelece como único meio de 

tratamento a internação. Para os loucos crônicos e “curáveis” era proposto, e somente 
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na lei, uma ação integrada entre Estado, família e equipe médica para o tratamento fora 

do espaço asilar.  

Outro dado interessante que se soma aos já colocados foi a criação da lei nº 574 

de 14/11/1951, que institui o Serviço Itinerante de Saúde (S.I.S.), criado no governo de 

Pedro Ludovico, agora democrático. Com essa lei, o governo pretendia prestar 

assistência médica nos diversos municípios do Estado de forma itinerante, 

especialmente nos locais que não contavam com nenhum médico para atender à 

população. Dentre seus objetivos, destacam-se: “I- Prestar assistência médica e 

sanitária à população do interior do Estado, visando principalmente à profilaxia das 

epidemias rurais. II- Ministrar ao povo rudimentos de educação da saúde”. (GOIÁS, 

1951b). Esse serviço foi de grande importância para a divulgação e a promoção dos 

ideais da política médica de Pedro Ludovico para a população do interior e da zona rural. 

O departamento de saúde itinerante estava subordinado à Secretaria de Saúde e deveria 

contar com o apoio dos diversos setores já estabelecidos nela. Ele deveria “IV- Articular-

se com os diversos órgãos especializados da Secretaria, bem como com os federais e 

municipais, com o fim de receber dos mesmos colaboração técnica e material” (GOIÁS, 

1951b). Neste caso, já se inclui o Serviço de Assistência aos Psicopatas, que, através 

da lei de 1947, já estava em funcionamento. Além disso, o serviço itinerante já se 

inscrevia nas discussões e projetos de cunho nacional para divulgação e promoção da 

saúde.  

A mesma lei que criou o Serviço Itinerante de Saúde do Estado previa ainda a 

concessão de subvenções a instituições filantrópicas nos diversos municípios: 

 
Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer com as Prefeituras Municipais 
ou entidades assistenciais acordos e convênios visando a colaboração material 
e financeira, principalmente na parte que ser refere às despesas com instalação, 
material de consumo e pessoal das respectivas Unidades de Saúde (GOIÁS, 
1951b).  
 

Parte integrante da lei que cria o Serviço Itinerante da Saúde, as parcerias 

firmadas entre o poder público estadual e as instituições filantrópicas ou municipais eram 

de responsabilidade da Secretaria de Saúde e, particularmente, do S.I.S. Evidentemente, 

as parcerias entre o poder público e as instituições filantrópicas de matriz religiosa datam 

de muito antes dessa lei. Contudo, a partir de então essa responsabilidade caberia aos 

técnicos da saúde do Estado de Goiás. Cabe ressaltar que foram vários os acordos entre 

o poder público e a instituições religiosas, particularmente as espíritas, para a 

construção, a manutenção e a ampliação de diversos sanatórios em todo o Estado. No 
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terceiro capítulo, aprofundo-me na discussão sobre filantropia religiosa, loucura e 

política. 

Essa constante burocratização da recém-criada Secretaria de Saúde, verificada 

inclusive na criação do Serviço de Assistência aos Psicopatas e na do Serviço Itinerante 

de Saúde demonstram que esse breve período democrático, especialmente a partir de 

1947, foi de suma importância para a medicina em Goiás. O fim do governo Vargas no 

Brasil e a criação de uma nova Constituição, agora sob influência democrática, 

comprovaram a continuidade de ideais eugênicos nas ações médicas sobre a loucura. 

Um dado de arquivo relevante diz respeito à existência de um hospício público 

que funcionou de forma precária entre o final da década de 1940 e 1954, em Goiânia. 

No arquivo público de Goiás, encontrei, nas mensagens que os governadores 

encaminhavam para os deputados todo final de ano, referências constantes aos assim 

chamados “psicopatas”.  

O próximo documento que apresento foi publicado no Diário Oficial, em 

02/02/1949. Ao abordar as questões relativas à saúde, o texto detalha a situação da 

Colônia Santa Marta para o tratamento dos leprosos, sua rotina e a existência de um 

único médico leprologista. Na mesma página, é descrito o atendimento de pacientes de 

doenças venéreas no novo Hospital Osvaldo Cruz, inaugurado em 29 de outubro de 

1948. Este tratou, neste mesmo ano, 123 doentes, especialmente de sífilis. Entre esses 

dois grupos, em um único parágrafo, o texto descreve a situação dos “psicopatas” no 

Estado.  

 

6. ASSISTÊNCIA AOS PSICOPATAS. – A Assistência aos Psicopatas foi um 

dos setores em que a luta foi mais intensa. À falta de recursos aliou-se a de 

espaço. Mas a direção do serviço, mesmo assim, realizou trabalho útil, 

transformando o hospício, que era um verdadeiro pardieiro há muito tempo, em 

casa habitável, ainda que sem requisitos técnicos desejados. A construção do 

Hospital “Adauto Botelho”, para alienados mentais ficou em fase que possibilita 

o funcionamento, o que não se pode conseguir pela insuficiência ou mesmo falta 

de recursos financeiros para o seu equipamento. O hospital é bem planejado e 

sua construção tem sido feita com estrita obediência às suas especificações. 

(GOIÁS, 1949b). 

 

A loucura já se apresentava como um problema significativo e seu “tratamento” 

foi assunto presente nessa mensagem encaminhada aos deputados. Descrita no 
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documento como um “setor em que a luta foi mais intensa”, a assistência aos psicopatas 

ganhou evidência política nos anos 1940. Além disso, a loucura e a psiquiatria também 

ganharam maior destaque em solo goiano, pelo menos na forma da lei. 

O texto faz referência ainda a um hospício que funcionava de forma precária 

durante parte da década de 1940 até a construção definitiva do Hospital Psiquiátrico 

Adauto Botelho em 1954. Esse local público para abrigar a loucura em Goiânia é descrito 

como precário, com pouco espaço físico e sem profissionais suficientes, um depósito de 

loucos, ainda que sob a direção de um médico e sua equipe técnica, como comprova o 

documento de 1950.  

 

10. O MANICÔMIO – Sem embargo da precariedade de suas instalações e 

recursos, pode prestar, mercê de dedicação e proficiência de seu dirigente, 

serviços muito bons. Dispunha, em 1949, de 40 leitos, 20 dos quais efetivos e 20 

improvisados. No princípio de 1949, contavam-se 37 doentes no manicômio, 

registrando-se, durante o ano, a internação de 76, totalizando 113 o número de 

doentes que receberam sob regime de internamento. Contando apenas com um 

médico e um enfermeiro prático, ainda assim desenvolveu o serviço um trabalho 

promissor. Compareceram à presença do médico, para consultar, 702 doentes, 

havendo sido expedidas 903 receitas (GOIÁS, 1950c). 

 

Existe nos dois documentos uma constância em fazer referência à precariedade 

do atendimento aos loucos. No ano anterior, o relatório descreve uma melhora no 

ambiente físico do hospício, que era apresentado como “verdadeiro pardieiro”, mas, no 

ano posterior, a decadência do espaço é mencionada novamente. Mesmo com esse 

cenário de calamidade, expresso no documento pelo termo “precariedade”, o governo 

parabeniza os esforços dos dirigentes da instituição, que não são nomeados no 

documento. Um dado relevante para o argumento aqui levantado é o número de 

atendimentos e internações no ano de 1949. No início de 1949, o manicômio possuía 37 

internos e no mesmo ano o número mais que dobrou. Ao todo, foram internadas 113 

pessoas nesse espaço. O mesmo documento apresenta dados sobre o número de 

atendimentos nessa instituição. Ao todo 702 pessoas foram atendidas e 903 receitas 

foram aplicadas. De acordo com os documentos, esse espaço atendia outras categorias 

de doentes, incluindo os que possuíam algum tipo de doença dermatológica. Isto se 

comprova com a mensagem encaminhada aos deputados no ano de 1953, na qual 
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aparecem referências à ampliação do hospício e à construção de um pavilhão para 

abrigar o Hospital de Pênfigo. 

Ainda sobre a mensagem do governador em 1950, cabe suspeitar de tão 

grandioso número de atendimentos dessa categoria nesse ano. Ao que parece, existe 

uma tendência, neste caso, de aumentar os números para criar-se uma imagem de 

ampliação do tratamento da loucura no Estado. Isto se deve à constante necessidade de 

expansão e melhoria no atendimento dos anormais advindos da rápida urbanização da 

cidade. Segundo Tamara Rangel Vieira (2012), no início de 1953 o governo de Goiás era 

responsável pela manutenção, entre outros, do “Hospital Oswaldo Cruz, o Hospital de 

Alienados (manicômio), a Colônia Santa Marta (que havia passado a órgão integrante do 

Serviço de Profilaxia da Lepra)” (VIEIRA, 2012, p. 94).  

Local precário, com condições sanitárias comparadas à de um pardieiro pelos 

documentos oficiais, com pouca equipe profissional e atendendo um número expressivo 

de “doentes”. Assim é descrito esse local público de tratamento da loucura entre o final 

da década de 1940 e meados da década de 1950. Se essa é a descrição oficial, a 

realidade pode ser acrescida com cores mais dramáticas. Enquanto esperava o fim da 

construção do Hospital Adauto Botelho, esse hospício público contou com algumas 

ampliações durante sua existência, como destaca a mensagem encaminhada aos 

deputados em 15/05/1953. 

 

Junto ao hospital de alienados, que também teve suas instalações aumentadas 

de mais duas dependências, foi construído um pavilhão que constitui o novo 

Hospital de Pênfigo. À medida que prosseguem as obras do novo Hospício “Dr. 

Adauto Botelho”, localizado nas proximidades da Nova Vila, vem o Serviço 

Nacional de Doenças Mentais, através de convênio com o Estado, completando 

o equipamento daquele grande manicômio especializado que terá capacidade 

para acolher 400 doentes”. (GOIÁS, 1953a). 

 

Além da ampliação e criação de um pavilhão para abrigar outra categoria de 

doentes no mesmo espaço, o documento faz referências à construção do Hospital 

Adauto Botelho. Ou seja, existia uma urgência para se resolver o problema desse antigo 

hospital psiquiátrico que passou por ao menos uma grande ampliação. O conhecimento 

público e político da precariedade do local justificou a necessidade de construção de um 

novo espaço que abrigasse maior número de loucos e estivesse de acordo com a visão 

alienista da época, um local de tratamento eficaz contra a loucura. Assim como a 
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construção do Hospital do Juquery acompanhou a necessidade de ampliação e 

“modernização” de seu antigo hospício em São Paulo (CUNHA, 1986), em Goiás, a 

construção de um hospício público de maior porte também acompanhou as 

necessidades de ampliação do atendimento à loucura.  

A partir de 1954, com a inauguração do hospital Adauto Botelho, como era 

conhecido, o tratamento da loucura ganhou maior dimensão, não apenas pela enorme 

quantidade de moradores que adentraram seus muros, mas pelo tratamento cruel e 

desumano a que estavam submetidos seus habitantes. Isso era de conhecimento de 

uma grande parcela da população de Goiânia e foi muito bem retratado no documentário 

“Passageiros de Segunda Classe” (2001), um dos poucos filmes a acompanhar algumas 

sessões de eletroconvulsoterapia. Em Goiás, existe uma predileção dos governantes por 

apagar a memória do tratamento dispensado aos loucos e dos seus locais de 

aprisionamento, ao menos no que concerne à documentação intrainstiuicional. Isto se 

torna um dado relevante a se pensar, especialmente no caso desse hospital. Por que 

essa documentação do hospital Adauto Botelho desapareceu? A quem, ou a quais 

grupos interessava ou interessa dificultar ou eliminar essa documentação e apagar os 

rostos e dramas individuais vividos nessa instituição em particular?38 

Ideais eugênicos e precariedade no tratamento da loucura são complementares. 

A loucura é agrupada no mesmo patamar das doenças venéreas e da lepra, pois é 

herdeira desta e divide espaços com ambas, como aponta Foucault (2006). Ela foi uma 

das questões que mais preocuparam os dirigentes em meados do século XX em Goiás. 

Enquanto o tratamento das doenças venéreas e da lepra acompanharam o ritmo da 

medicina empírica, a loucura ficou atrelada a uma medicina moralizante, como já foi 

analisado. Isto também se verifica pela constante união entre Estado e instituições de 

cunho religioso para o seu tratamento. Liderada pelos espíritas, a retirada da loucura das 

ruas em Goiás, especificamente em Goiânia e sua região metropolitana, teve um 

incremento significativo a partir do final da década de 1940. Uma das principais ideias 

que apresento no próximo capítulo é a de que o Estado aliou-se à filantropia religiosa 

para construir e ampliar essas instituições e com isso abarcar uma crescente demanda 

para a exclusão da loucura das ruas.  

  

                                                           
38 Basta observarmos a rapidez com que foi demolido o local que abrigava o antigo Adauto Botelho e a quase 
imediata construção do CRER, Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, em seu lugar.  
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3 OS SANATÓRIOS ESPÍRITAS EM GOIÁS 
 

 

O desenvolvimento da medicina social no Estado acompanhou o próprio 

projeto de urbanização e os discursos políticos que justificaram a mudança da capital. 

Já na segunda metade da década de 1940, com a maior burocratização dos órgãos 

públicos de saúde, a loucura ganhou maior visibilidade nos relatórios oficiais. Um dado 

sobre isso foram as mensagens que o governador encaminhava à Assembleia 

Legislativa todo final de ano, fornecendo um resumo da atuação do governo em 

diversas áreas, incluindo a saúde. Desde o ano de 1949, esses documentos 

apresentavam um resumo dos gastos e das ações do poder público estadual 

direcionados para os chamados psicopatas. Havia uma demanda social e, portanto, 

política, para que o governo atuasse nessa área.  

Exemplo disso está contido em um trecho que justifica a necessidade de o 

poder público do munícipio de Anápolis oferecer subsídios para o Sanatório Espírita 

da mesma cidade, com data de 1951: 

 

Um dos objetivos do Sr. Governador municipal é beneficiar a cidade de 
Anápolis, dando-lhe asfalto, água e esgoto. Mas também é preciso retirar das 
vias públicas os pedintes, abrigar os doentes, tratá-los, é preciso, é inadiável, 
retirar do convívio público os insanos mentais, os portadores de psicopatias 
várias, que tanto desassossego trazem, pois somente assim Anápolis se 
tornará de fato uma cidade limpa, asseada, tranquila e todos terão repouso 
justo e merecido. (ANÁPOLIS, 1951). 
 

O documento apresenta as principais preocupações da administração pública 

de Anápolis com relação à promoção e à manutenção do bem estar de sua população. 

Colada no mesmo patamar da oferta de água, esgoto e asfalto, a retirada dos pedintes 

e dos “insanos mentais” das ruas apareceu como prioridade da administração da 

prefeitura. Segundo o texto, ao retirar essas pessoas do convívio público, as outras, 

consideradas “sãs”, poderiam desfrutar de uma cidade “limpa, asseada e tranquila”. 

Como havia apenas um hospício público funcionando, e além disto de forma precária 

e insuficiente para abrigar a loucura no Estado39, os convênios com entidades 

espíritas foram impulsionados. Mesmo após a inauguração do Hospital Psiquiátrico 

                                                           
39 Segundo dados que recolhi em arquivos, esse primeiro lugar público para abrigar a loucura funcionou em 
Goiânia do final da década de 1940 até a inauguração do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho. No segundo 
capítulo apresentei esses documentos e a descrição do espaço.  
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Adauto Botelho, os convênios entre os governos municipais e estaduais 

permaneceram. Isso demostra que havia uma necessidade de a administração pública 

resolver esse “problema” da mendicância e dos loucos nas ruas. Por outro lado, os 

espíritas já tinham uma vasta experiência em abrigar a loucura em outros Estados, 

por exemplo, por meio do Sanatório Espírita de Uberaba, inaugurado em 1927 

(JABERT, 2008; RIBEIRO, 2013).  

Com estas observações, pretendo, neste terceiro capítulo, apresentar a 

documentação recolhida em arquivos e mapear o surgimento desses locais, bem como 

articular as motivações que diferentes setores tiveram para apoiar sua expansão. É 

perceptível que a crescente demanda pelo encarceramento da loucura, como analisado 

no capítulo anterior, também se verificou na construção dos sanatórios promovida pelos 

espíritas em todo o Estado. Ao analisar os documentos oficiais do governo de Goiás, 

particularmente o Diário Oficial do período de 1947 até 1959, encontrei alguns estatutos 

de fundação de sanatórios espíritas em todo o Estado. Esses documentos antecedem a 

construção do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho e continuam o registro após sua 

inauguração. Aliás, outros sanatórios surgiram após 1959 e seus vínculos com o poder 

estatal continuam até os dias atuais.  

Durante a pesquisa em arquivos, encontrei os seguintes estatutos de sanatórios 

espíritas, presentes em diversas regiões do Estado:    

a) Sanatório Espírita São Vicente de Paulo do centro Espírita Luz e Caridade da 

cidade de Nerópolis. Funcionava desde 1938, mas o primeiro estatuto legal data de 1952;   

b) Sanatório Batuíra, que abrigava a loucura desde de 1949, mas teve seu 

primeiro estatuto redigido somente em 1959; 

c) Sanatório Espírita de Anápolis, fundado em 1950;  

d) Centro Espírita e Sanatório Santo Antônio de Pádua de Caturai, fundado em 

1953;  

e) Sanatório Eurípedes Barsanulfo, da cidade Palmelo, de 1953.  

Todos eles têm pouca diferença temporal em sua fundação. Selecionei duas 

instituições para melhor dar a entender o processo inaugural e melhor exemplificar o 

surgimento dos sanatórios em diversos municípios do Estado de Goiás. Preferi focar o 

estudo em Goiânia e sua região metropolitana. Assim, direcionei minha atenção para o 

Sanatório Batuíra e para o Sanatório Espírita São Vicente de Paulo do Centro Espírita 

Luz e Caridade da Cidade de Nerópolis. Isto pode servir para o esclarecimento do 

contexto que deu origem a essas instituições em particular e, em menor escala, para o 
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entendimento dos demais. Ou, pelo menos, pode lançar luz sobre um assunto ainda 

inédito na historiografia goiana. Seja como for, a escrita deste tópico levou em 

consideração a disponibilidade das fontes e seu incremento no decorrer da pesquisa. No 

caso do Sanatório Batuíra, direcionei minhas análises, sobretudo, à leitura dos estatutos 

da instituição. Já em relação ao Sanatório São Vicente de Paulo de Nerópolis, contei 

com as suas atas. Foquei minha atenção no período de 1938 – época em que ele era 

apenas um Centro Espírita – até 1959. O acesso a essas fontes e sua leitura 

possibilitaram uma interpretação do momento de surgimento dos sanatórios. No mesmo 

sentido, os tipos de fontes determinaram a profundidade dos comentários abordados. 

As fontes demostraram que havia uma parceria constante entre as instituições 

filantrópicas e o poder público municipal e estadual. Através da leitura das receitas e das 

despesas do Estado, presentes no Diário Oficial, consegui mapear um constante apoio 

financeiro para construção, manutenção e ampliação das instituições. Isto demostra que 

havia uma união entre Estado e filantropia espírita para o atendimento da loucura. É 

justamente isso que passo a analisar no próximo tópico. 

 

3.1 Poder público, espiritismo e os sanatórios 
 

O poder público sempre manteve seus vínculos financeiros com entidades 

religiosas. Isto se verifica desde o início da colonização portuguesa no Brasil, como bem 

demonstra Roberto Machado (1978). Os primeiros hospitais públicos brasileiros foram, 

em grande parte, empreendimentos dos vicentinos, ainda no período colonial. De fato, o 

cuidado com os doentes era visto na época colonial como uma missão de pessoas 

abnegadas e religiosas. Isso se deve em parte ao pouco desenvolvimento das técnicas 

médicas ainda em expansão nos séculos XVIII e XIX, mas também ao predomínio da 

visão religiosa sobre as noções de cura e de doença. Esse predomínio religioso sobre 

as questões de saúde também é verificado em Goiás. O primeiro hospital inaugurado na 

cidade de Goiás, em 1825, estava sob domínio dos vicentinos. Da mesma forma, o 

primeiro hospital de Goiânia, a Santa Casa de Misericórdia, fundado em 1938, também 

estava sob direção dos vicentinos.  

No caso do espiritismo não foi diferente. O Estado foi mantenedor de diversas 

de suas instituições, fossem sanatórios ou mesmo centros espíritas. No caso específico 

de Nerópolis, como irei demonstrar no próximo tópico, era interessante para os líderes 

políticos se filiarem aos empreendimentos que destacassem suas funções sociais e 



82 
 

caridade. Além disso, essas instituições forneciam um serviço que se tornou uma 

exigência no decorrer das primeiras décadas após a fundação da nova capital: retirar a 

loucura das ruas, os indigentes, como no caso de Nerópolis, havia se tornado uma 

necessidade desses municípios. Desta forma, é possível verificar inúmeros contratos 

firmados entre sanatórios espíritas e o poder público estadual. 

A partir desses primeiros dados, pude perceber que a vocação espírita para lidar 

com a loucura advém, dentre outras coisas, de seus vínculos com o poder político e de 

seu crescente prestígio social para lidar com as questões relacionadas à caridade e, 

particularmente, com aqueles considerados obsidiados, de acordo com suas crenças. 

Os espíritas, assim como outros grupos filantrópicos, agem justamente naqueles setores 

nos quais a ação do Estado se apresenta omissa ou inexistente.  

Como já mencionei nos capítulos anteriores, os locais de aprisionamento da 

loucura se intensificaram a partir da década de 1940, quando as exigências para a 

moralização da sociedade e para a limpeza urbana se intensificaram. Assim, tornou-se 

necessário retirar os bêbados, os vagabundos e os indigentes das ruas como uma ação 

de moralização e limpeza do espaço urbano. Com os sanatórios espíritas não foi 

diferente. Eles cumpriam essa função e se tornaram essenciais para a sociedade 

higienista. A exigência crescente por moralizar a sociedade levou aos contratos firmados 

entre os Estados e as instituições espíritas em todo o Estado. Da mesma forma, os 

espíritas conquistaram mais adeptos e aceitação social por desenvolverem ações 

assistenciais. 

 
Os feitos espíritas, os trabalhos assistenciais e todo o discurso religioso em torno 
da caridade promoviam a religião. Para além do aspecto de muitos espíritas se 
configurarem como elites – militares, advogados, médicos, profissionais liberais, 
entre outros – as ações assistencialistas em pontos em que o poder público era 
omisso deram enorme visibilidade ao espiritismo. (RIBEIRO, 2013). 
 

Os aspectos assistencial e filantrópico estão na matriz das ações espíritas e de 

suas crenças. Através da caridade, os espíritas acreditam que é possível evoluir seus 

espíritos e atingir níveis superiores em uma vida após a morte. Por outro lado, essas 

ações favoreceram a aceitação do espiritismo por parte da sociedade. Porém, não 

apenas isto, como também recursos financeiros para a expansão de suas atividades 

reconhecidas como caridosas e advindas de atitudes abnegadas e altruístas.  

Durante minhas idas ao arquivo público estadual, encontrei diversos registros de 

concessões financeiras do Estado de Goiás para instituições filantrópicas. Entre elas, as 

espíritas. Dentre os benefícios, destaco as isenções de impostos e o pagamento anual 
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de certa quantia para a manutenção e ampliação dos sanatórios. Analisando os diários 

oficiais, especialmente no que se refere à designação de receitas, é possível perceber 

os gastos do governo com entidades de fins filantrópicos. Os dados de 1949 apresentam 

pagamentos do Estado para diversas instituições religiosas de cunho assistencial. Entre 

elas, a que recebeu maior verba foi a Sociedade São Vicente de Paulo, de matriz 

católica, e as entidades que ela administrava. Também pude observar gastos com 

diversos asilos, a maioria deles sob direção dos vicentinos (GOIÁS, 1949d). Até esse 

momento, não havia ocorrido nenhum gasto com sanatórios espíritas por parte do 

governo estadual. Essa situação altera-se em 1952. 

  

 
Figura 2 – Diário Oficial de Goiás. Fonte: Diário Oficial. Publicado em 30 de dezembro de 1952. 
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No ano de 1952, passaram a figurar três instituições espíritas no rol de 

subvenções concedidas para sanatórios. Se forem consideradas as datas de 

inauguração dos principais sanatórios espíritas de Goiás, podemos perceber que o início 

do auxílio corresponde às datas de inauguração do sanatório de Nerópolis e há apenas 

dois anos de diferença em relação aos estatutos do sanatório de Anápolis. Isto demostra 

que, pelo menos nesses dois sanatórios, o Estado financiou sua construção e 

manutenção desde o início. Isto está especificado no documento acima: “a) ao Sanatório 

S. Vicente de Paulo do Centro Espírita ‘Luz e Caridade de Nerópolis’, para ampliação e 

instalação” (GOIÁS, 1952b). É possível percebê-lo também no auxílio concedido ao 

sanatório de Anápolis: “x) ao Sanatório Espírita de Anápolis, para conclusão de 

construção” (GOIÁS, 1952b). Se levarmos em conta o auxílio que o poder municipal 

aplicou a essas instituições, é possível afirmar que, pelo menos nas duas entidades 

especificadas no documento, o poder público foi um dos maiores promotores de sua 

construção e manutenção.  

Mesmo após a inauguração do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, as 

subvenções aos sanatórios espíritas continuaram e se ampliaram, de acordo com o diário 

oficial. Alguns desses sanatórios ainda estão em funcionamento, mas a maioria mudou 

sua nomenclatura e razão social, como os sanatórios de Nerópolis, Inhumas e o de 

Goiânia. Para os que permaneceram em atividade, os acordos com o setor público 

continuam até os dias atuais, especialmente com o SUS, a partir do final da década de 

1980, como já mencionei. Selecionei quatro sanatórios para exemplificar os gastos do 

governo estadual com a manutenção e a construção dessas instituições. O quadro 

abaixo representa os gastos do governo estadual com essas instituições nos anos de 

1949, 1950,1951, 1952, 1956, 1957, 1958 e 1959. Os dados referentes aos anos de 

1953,1954 e 1955 não foram encontrados nos arquivos analisados. Através do quadro 

podemos perceber a continuidade do pagamento de subvenções do governo estadual 

para essas instituições e a regularidade dos valores repassados.  
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Tabela 2 – Pagamentos efetuados pelo governo estadual aos sanatórios espíritas em Goiás 

Sanatórios 
Espíritas  

Subsídios 
1949,1950 e e 
1951 

Subsídios 
1952 

Subsídios 
1956 

Subsídios 
1957 

Subsídios 
1958 

Subsídios 
1959 

 Sanatório 
 Espírita de 
  Nerópolis 

 
________ 

Cr$ 
20.000,00 

Cr$ 
25.000,00 

 
_______ 

Cr$ 
30.000,00 

Cr$ 
20.000,00 

Sanatório 
Espírita  
Batuíra 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

Cr$ 
115.000,00 
 
 

Sanatório  
Espírita de 
Morrinhos 

 
________ 

Cr$ 
15.000,00 

Cr$ 
150.000, 
 

Cr$ 
50.000,00 

Cr$ 
50.000,00 

Cr$ 
100.000,00 
 

Sanatório 
Espírita de  
Anápolis 

 
________ 

Cr$ 
30.000,00 

Cr$ 
50.000,00 

Cr$ 
100.000,00 
 

Cr$ 
100.000,00 
 
 

Cr$ 
50.000,00 

Fonte: tabela elaborada pelo autor a partir de dados retirados do Diário Oficial de Goiás (1949d; 

1950c;1951a; 1952b; 1956a; 1957a; 1958; 1959a) 

 

No caso do Sanatório Batuíra em Goiânia, os acordos com o setor público foram 

impulsionados após a fundação de seu estatuto e sua consolidação enquanto entidade 

jurídica em 1959. Cabe lembrar que entre os anos de 1949 e 1959, embora a instituição 

já abrigasse a loucura, não possuía uma denominação jurídica enquanto sanatório. No 

mesmo ano em que elaborou seus estatutos, em 1959, o Diário Oficial já descrevia uma 

subvenção ao primeiro Sanatório Espírita de Goiânia. Uma questão relevante sobre isso 

é que enquanto o sanatório não definiu seus estatutos e registrou a instituição em 

cartório, não recebeu verbas estaduais. Esta questão deve ter motivado essa e outras 

instituições a formalizar juridicamente seus espaços de aprisionamento da loucura. 

Porém, isto não exclui a ajuda do setor público ou da elite econômica do Estado para o 

surgimento da instituição, como das demais. Como irei demonstrar em tópico específico, 

o terreno para a edificação do Sanatório Espírita Batuíra foi proveniente de doação de 

um dos fazendeiros com maior poder político e econômico do Estado, Lourival Louza.  

Os sanatórios espíritas de Anápolis e Morrinhos foram os que mais receberam 

verbas estaduais de forma regular e com valores maiores. Em seguida, surgiu o sanatório 

de Nerópolis, que também recebeu subsídios em quase todos os anos analisados. No 

caso de Nerópolis, como já descrevi no tópico anterior, as verbas municipais 

corresponderam à maioria dos subsídios angariados. O Sanatório de Anápolis também 

recebeu doação do poder municipal, de acordo com lei sancionada em janeiro de 1951: 
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Artigo 1°. Fica concedido ao Sanatório Espírita de Anápolis, com sede e foro 
nesta cidade, um auxílio de cinquenta mil cruzeiros (Cr. $50.000,00). Artigo 2° O 
auxílio concedido pela presente lei destina-se, em parte à aquisição de móveis 
e utensílios que tornem imediatamente habitável a parte já construída da sede 
da instituição beneficiária, e o restante ao prosseguimento das obras do 
nosocômio. (ANÁPOLIS, 1951). 
 

O Sanatório de Anápolis assim como o de Nerópolis receberam verbas das duas 

esferas de poder: estadual e municipal. Essa ajuda financeira não correspondia a uma 

parte menor das verbas dos sanatórios, mas à parte fundamental de suas receitas. Foi 

por meio desses recursos públicos que o Sanatório Espírita de Anapóliis foi edificado, 

mobiliado e conseguiu se manter, pelo menos no período analisado nesta pesquisa.  

Agora apresento os dados que demonstram de forma mais pormenorizada os 

gastos e ganhos referentes ao ano de 1955 do Sanatório São Vicente de Paulo de 

Nerópolis. Como irei demonstrar em tópico específico sobre esse local, o sanatório teve 

uma mudança na administração da instituição no ano de 1955, o que culminou com a 

mudança dos estatutos no ano seguinte. Nesse momento, a nova diretoria pediu uma 

auditoria fiscal, que encontrou os seguintes dados referentes aos ganhos financeiros do 

sanatório.  

 

Tabela 3 – Receita do Sanatório São Vicente de Paulo de Nerópolis em 1955 

Contribuições e donativos da  

Administração passada  

697,50 

Subvenções estaduais e 

municipais  

20.000,00 

Contribuições e donativos da  

Administração atual 

1.200,00 

Contribuições diversas 3.050,00 

Donativos diversos 5.073,00 

Total geral e Receita 30.020,50 

Fonte: tabela elaborada pelo autor a partir de dados retirados das atas registradas pela instituição (LIVRO 

ATA, 1955). 

 

Através desses dados financeiros, podemos perceber os ganhos que o sanatório 

obteve durante o ano de 1955. De acordo com essas informações, é possível dizer que 

mais da metade do dinheiro que o manteve em funcionamento é proveniente de verbas 

públicas. Embora desenvolvesse ações para angariar dinheiro, como festivais e feiras, e 
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incentivasse a comunidade espírita a contribuir, os recursos dessa origem não eram 

suficientes para manter a instituição. Entre donativos e contribuições, o sanatório 

recebeu Cr$ 10.020,50, enquanto as subvenções estaduais e municipais somam-se em 

Cr$ 20.000,00. O valor arrecadado com donativos e contribuições dos sócios e 

simpatizantes não seria suficiente para sua construção, ampliação e manutenção. Foi 

preciso que o poder público mantivesse esses sanatórios, que atendiam a uma demanda 

crescente por aprisionar a loucura. 

No caso específico de Nerópolis – analisado mais especificamente no tópico 3.3 

e já abordado anteriormente por meio da fonte apresentada na introdução (LIVRO ATA, 

1937-1991) –, as ações que culminavam no internamento direcionavam-se sobretudo 

aos indigentes. Com o crescimento urbano nas décadas de 1940 e 1950, aumentou 

também a demanda por ações de “limpeza” urbana. Os indigentes se tornaram alvo da 

política espírita e os diversos rostos dos moradores foram categorizados. Dentre eles, 

foram descritos os alcoólicos, os mendigos, os arruaceiros, as prostitutas, os deficientes 

físicos e os delirantes. E muitos deles foram levados para os sanatórios. A prefeitura 

cumpria sua função de atender à categoria e os espíritas a sua, de praticar a caridade e 

o assistencialismo.  

 

3.2 Sanatório Espírita Batuíra 
 

Começo pelo Sanatório Espírita Batuíra pelo fato de este ser o primeiro sanatório 

espírita de Goiânia40. Ele foi idealizado e construído por Cyrillo Heitor de Paula, um dos 

pioneiros do espiritismo na cidade e no Estado. De acordo com Eurípedes Veloso (2012), 

a atuação de Cyrillo no espiritismo e no atendimento de pessoas “desequilibradas”, como 

eles mesmos as nomearam nos documentos oficiais, vem de antes da inauguração do 

sanatório em Goiânia. Ele fundou em 1936 o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade na 

cidade de Inhumas, onde também foi pioneiro ao criar essa instituição. Neste centro 

espírita já havia “quartos para os enfermos, mas não eram suficientes” (VELOSO, E., 

2012, p. 87). Desse centro espírita, que abrigava também a loucura, surge a Sociedade 

Espírita Casa do Caminho, ainda em atividade e cujo estatuto data do ano de 1956. 

Segundo dados do mesmo livro, na cidade de Inhumas Cyrillo teve um sonho no qual foi 

                                                           
40 De acordo com a documentação analisada (ESTATUTOS, 2017) e com a pesquisa que realizei na Federação 
Espírita de Goiás. 
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revelada sua missão. “Numa determinada noite, por um sonho, o senhor Cyrillo recebe 

a incumbência de fundar uma instituição mais apropriada a atender as pessoas doentes” 

(VELOSO, E., 2012, p. 87). Dessa forma, a mesma pessoa esteve presente diretamente 

nas ações que levaram à construção de dois locais espíritas que abrigavam a loucura 

em Goiás: a Casa do Caminho e o Sanatório Batuíra. Na década de 1940 Cyrillo mudou-

se para Goiânia para oferecer melhores condições de vida para seus filhos e lá fundou 

o Centro Espírita Rio Jordão em 1949 e, posteriormente, o Sanatório Batuíra (VELOSO, 

E., 2012). 

 

 
Figura 3 – Sanatório Espírita Batuíra, construção quase finalizada. Fonte: arquivo da instituição. 

 

A edificação do Sanatório Espírita Batuíra foi levantada em um local à época 

distante do centro da cidade, no atual Jardim Goiás, próximo ao atual Shopping 

Flamboyant. Nesse momento, final da década de 1940, o trajeto até o sanatório, se 

considerarmos o centro da capital, era de difícil acesso e, em muitos momentos, a única 

paisagem era o cerrado goiano. Outro dado relevante é que, embora contasse com apoio 

voluntário de alguns médicos, os tratamentos às internas eram sobretudo de ordem 

espiritual e com a utilização de medicamentos naturais. De acordo com o site da 

instituição, o atual Instituto Batuíra de Saúde Mental: 
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Foi fundado em 27/10/1949 (com o nome de Sanatório Espírita Batuíra), na 
cidade de Goiânia-GO, por um grupo de pessoas espíritas que pretendia 
desenvolver atividades assistenciais a mulheres portadoras de desequilíbrio 
mental, que seriam, no entender desse grupo, pessoas que traziam consigo 
perturbação de origem espiritual. Site: http:batuíra.org.br/historia.php41. 
 

De acordo com esse breve histórico, o sanatório atendia somente a mulheres ao 

início e priorizava os tratamentos de cunho espiritual. Um dado relevante diz respeito ao 

objetivo primeiro que justificou o surgimento dessa instituição, qual seja, a missão de 

atender às mulheres “desequilibradas”. Assim, os objetivos de abrigar a loucura 

estiveram desde sua origem entrelaçados às motivações religiosas. Esta afirmativa é 

necessária porque o contrário poderia ocorrer: poderia surgir primeiro o centro espírita e 

posteriormente o sanatório. Contudo, seu idealizador construiu o edifício já com a 

finalidade de atender à loucura feminina42 em Goiânia. Ciryllo Heitor de Paula foi um 

fazendeiro de influência política no Estado e um dos pioneiros do espiritismo em Goiânia. 

Ele criou o Centro Espírita Rio Jordão em 1949 com a intenção de oferecer um local 

onde “os irmãos vítimas de obsessão pudessem receber tratamento especializado bem 

como assistência material e espiritual” (VELOSO, E., 2012, p. 73). Seu filho, Olímpio 

Heitor de Paula, figura como primeiro médico a atender nessa instituição, de acordo com 

seus estatutos. 

Os documentos comprovam a inauguração do Centro Espírita Rio Jordão, cujo 

estatuto foi publicado dia 13 de dezembro de 1949 (GOIÁS, 1949a). Nesse estatuto, não 

consta a existência de um sanatório dentro do espaço físico destinado aos ritos 

religiosos. Contudo, isto não exclui o fato de ali serem abrigadas mulheres 

“desequilibras”. Apenas consta que não havia, pelo menos naquele momento, uma 

necessidade de definir o local como um sanatório para fins legais. De acordo com o texto 

presente no site institucional43, a memória que a instituição tem de si mesma, ou seja, 

                                                           
41 Este site saiu do ar, mas possuo todo o seu conteúdo em arquivo. 
42 Segundo algumas historiadoras da loucura (CUNHA, 1986; ENGEL, 2001; MACHADO e CALEIRO, 2008; WADI, 2006), 
existiu e existe uma predileção da psiquiatria e das instituições a ela vinculadas por normatizar as relações familiares, 
em especial as mulheres. Embora esse não seja o foco desta dissertação, torna-se relevante constatar que, em 
muitas instituições, desde as origens da psiquiatria no Brasil, as mulheres representaram maior número dentro dos 
hospícios. Isto se deve, em parte, ao caráter moralizante que a psiquiatria sempre teve, especialmente com o 
advento das teorias eugênicas e graças ao projeto de preservação do que se consideravam “bons costumes”. 

Segundo as historiadoras da loucura mencionadas, uma das metas dessa sociedade eugênica foi preservar a família 
e os valores morais que a sociedade impunha à época. Como a mulher era vista como o pilar da família burguesa e 
como aquela que deveria zelar pelo bem-estar dos demais dentro do grupo familiar, a qualquer sinal de desvio suas 
atitudes poderiam ser psiquiatrizadas. Nesse sentido, não é incorreto dizer que questões como gênero, raça e 
sexualidade fizeram parte do rol de ataque e são usadas como meio para o aprisionamento e “adestramento” desses 

dissidentes. 
43 Ver nota 40. 
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considera-se que ela tem caráter de sanatório desde 1949, ano de seu surgimento. Outro 

fator que comprova que a instituição abrigou a loucura desde suas origens foi a 

experiência que seu diretor teve em Inhumas. Lá, o centro espírita, anos antes do Rio 

Jordão, também contava com indivíduos internados.  

Funcionando desde de 1949, o primeiro estatuto do sanatório foi publicado no 

diário oficial em 1959. Nele, constam os nomes dos fundadores, um médico responsável, 

dos diretores e dos objetivos e funções da instituição. O único médico do sanatório, 

apresentado como um de seus dos cofundadores, é o filho do presidente da instituição, 

como já foi mencionado. É interessante ressaltar que ele o médico Olímpio Heitor de 

Paula formou-se em 1955 na Faculdade de Medicina de Minas Gerais, com 

especialização em cirurgia geral. Nesse primeiro momento, a instituição praticava, 

sobretudo, os tratamentos de ordem espiritual.  Priorizavam-se, pelo menos até meados 

da década de 1950, os tratamentos espirituais que consistiam, entre outras coisas, de 

passes, água fluidificada e remédios homeopáticos  

Isto não excluía completamente a utilização de medicamentos farmacológicos 

dentro do sanatório, mas demostra que os tratamentos mediúnicos tinham um valor 

primordial. Essa lógica mudou ao longo da década de 1950, quando as ideias médicas 

foram conquistando maior espaço na instituição, o que se comprova no próprio estatuto 

de 1959, que prevê a construção de uma farmácia dentro do sanatório. “Será fundada 

uma farmácia, que funcionará no Sanatório Batuíra e que também distribuirá remédios 

às pessoas mais pobres” (ESTATUTOS, 2017). Sendo uma pessoa influente na política 

local, era de se esperar que o presidente do sanatório, que inclusive tinha um filho 

médico, tivesse acesso a informações e dispusesse de auxílio médico na instituição. 

Outro fator que favoreceu a medicalização e psiquiatrização desses espaços no final da 

década de 1950, foi o aperfeiçoamento das práticas médicas dentro do Estado que 

culminou com a inauguração da primeira faculdade de medicina em Goiás, como já 

analisado no segundo capítulo.  

As ampliações e modificações na estrutura física do sanatório ocorreram de 

forma constante, tanto para abrigar e ampliar o atendimento de novos internos, quanto 

para haver continuidade das atividades espirituais. 
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Figura 4 – Construção da cozinha e de dois refeitórios, final da década de 1950. Fonte: arquivo da 
instituição. 

 

A doação do terreno onde foi erguido o sanatório estava condicionada à 

obrigatoriedade de se construir a “casa espiritual” dentro do prazo de quatro anos ou o 

terreno deveria ser devolvido. Era ainda estipulado que sua utilização deveria ser 

exclusivamente para fins assistenciais. Caso houvesse desistência em relação à 

continuidade da manutenção do sanatório, ele deveria ser direcionado a outras 

instituições religiosas que se dispusessem a mantê-lo. Isto se comprova com um trecho 

do estatuto de 1949: 

 
Os estatutos somente serão reformados, no tocante a administração, por mais 
de dois terços dos sócios quites, presentes à assembleia, especialmente 
convocada; extinguindo-se a sociedade, também, por consenso de mais de dois 
terços dos sócios quites, seu patrimônio reverterá em proveito da Santa Casa de 
Goiânia. (GOIÁS, 1949a). 
 

A Santa Casa de Goiânia, primeiro hospital erguido na nova capital, em 1938, foi 

construída pelos vicentinos. Os espíritas não repassaram a instituição para os vicentinos 

ou para outra instituição religiosa, ao contrário, o sanatório, agora Instituto Batuíra de 

Saúde Mental, ainda mantém suas portas abertas. Aliás, no Estatuto de 1959, o trecho 

referente à doação é modificado, ficando assim: “o seu patrimônio reverterá em benefício 

da ‘União Espírita Goiana’ ou outra associação que ela indicar” (ESTATUTOS, 2017). 

Essa mudança no trecho do estatuto revela a necessidade de manter o local sob a 
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direção dos espíritas. Embora tenha passado por alguns diretores, os espíritas mantêm 

o local sob seu comando até os dias atuais. Em menor escala, essa continuidade no 

atendimento da loucura na instituição deve-se à obrigatoriedade da utilização da área 

exclusivamente para fins assistenciais e religiosos, presente nas cláusulas de doação do 

terreno. Por outro lado, o que se verifica na prática é uma constante mutação dessa e 

de outras instituições espíritas, ao incorporarem discursos e demandas que atendem ao 

ritmo das mudanças sociais ao longo do tempo. Isto pode ser verificado na adaptação 

atual, pois passou a haver predileção pelo internamento de dependentes químicos, o que 

se reflete nos contratos firmados com o SUS a partir da segunda metade da década de 

1980.  

De acordo com o artigo 20° e 21° de seu estatuto de 1959, o sanatório deveria 

produzir recursos para sua manutenção: 

 
Art. 20° A diretoria poderá também criar outras dependências que produzam 
rendas para o Sanatórios.   
Art. 21° A critério do presidente, o doente internado que tiver meios poderá pagar 
o seu internamento. Porém o “Sanatório Batuíra” é construído de preferência 
para a pobreza. (ESTATUTOS, 2017). 
 

Desta forma, as doações e a caridade não constituíam o único meio de renda 

dessa instituição em particular. A internação de pessoas de poder aquisitivo elevado já 

estava estipulado em seu estatuto e o pagamento de uma internação por parte dessa 

categoria já era considerado como fator de ganho financeiro. Outra questão que se 

apresenta no artigo 20° era a necessidade de o sanatório construir meios físicos de 

produção de recursos financeiros. Era comum a realização de festivais, feiras e 

solenidades que poderiam angariar verbas para a instituição, como ainda hoje é 

verificado44. Além disso, doações eram estimuladas durante todo o ano, incluindo 

roupas, comida e medicamentos. Elas não provinham apenas de pessoas físicas, mas 

também de entidades jurídicas que poderiam fornecer doações mais substanciosas. 

O trabalho voluntário sempre foi constante na instituição. Pessoas trabalhavam 

desta forma em diversos setores do sanatório: cozinha, limpeza, manutenção, etc. Até 

mesmo alguns médicos45, adeptos do espiritismo, forneciam trabalho voluntário. Estes 

                                                           
44 Constantemente o Instituto Batuíra de Saúde Mental realiza festivais de sorvete e bazares com o intuito de 
angariar verbas para a sua manutenção. Os festivais de que participei contaram com um número considerável de 
pessoas e, entre eles, alguns internos. Muitos familiares dos internos estavam presentes e havia certa 
confraternização entre a instituição, os internos, os familiares e os servidores. 
45 Atualmente existe uma associação de médicos espíritas, fundada em 17/06/1995. Porém, em São Paulo já 
existia uma agremiação de médicos espíritas desde 1968 (AME, 2017).  
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começaram a atuar, de forma voluntária ou não, especialmente a partir da década de 

1960, quando a faculdade de medicina da UFG já estava em pleno funcionamento.  

A instituição mudou de diretor em meados da década de 1960. Nesse período, 

Joaquim Rosa Vidal já dirigia o Sanatório Espírita Eurípedes Barsanulfo (VELOSO, E., 

2012, p. 126), que funcionava na rua 44, no centro de Goiânia.  

 

 
Figura 5 - Sanatório Espírita Eurípedes Barsanulfo, localizado na rua 44 no centro de Goiânia, 

década de 1970. Fonte: Panfleto da Casa de Eurípedes.  

 

Segundo dados do Federação Espírita Goiana, o Sanatório Espírita Eurípedes 

Barsanulfo preparava-se, já na década de 1960, para realizar reforma e ampliação, 

quando a própria federação informou o Sr. Joaquim sobre a necessidade de um novo 

diretor para o Sanatório Batuíra. Assim, o Sr. Joaquim aceitou dirigir o outro sanatório e 

efetuou a reforma e ampliação no Batuíra. Ao fim da reforma, ele transferiu os internos 

do sanatório que deixaria para o Batuíra, agora contando com internos do sexo 

masculino. No momento da reinauguração sob nova direção, ocorreu uma grande 

solenidade pública, que contou com a presença de inúmeras autoridades políticas, 

incluindo o então prefeito Iris Resende. Uma nova fase iniciou-se para a instituição, mas 

isto não significou o fim do Sanatório Espírita Eurípedes Barsanulfo. Outros espíritas se 

interessaram por mantê-lo e ele foi reinaugurado e renomeado como Casa de Eurípedes 
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em 1972 (VELOSO, E., 2012, p.153). Trata-se atualmente do maior hospital espírita em 

Goiás em pleno funcionamento.  

 

3.3 O Sanatório Espírita São Vicente de Paulo do Centro Espírita Luz e Caridade 
 

No caso específico de Nerópolis, o centro espírita veio primeiro. Segundo ata do 

primeiro livro (LIVRO ATA, 1937), o Centro Espírita Luz e Caridade foi fundado em 5 de 

julho de 1937, quando Nerópolis ainda era um distrito pertencente ao município de 

Anápolis. Seu primeiro presidente foi João Pedro Junqueira, paulista que veio para Goiás 

na década de 1920. Chegando em Goiás, Junqueira ficou doente e, desenganado pela 

medicina, procurou ajuda espiritual. Após obter a cura, tornou-se um espírita 

(CARVALHO, 2012). Segundo o mesmo texto, ele nomeou um dos filhos como 

Eurípedes Barsanulfo, em homenagem ao médium que o curou. 

Uma preocupação constante nos dois estatutos que analisei foi a especificação 

da distribuição dos bens em caso de dissolução da instituição. De acordo com as atas 

do centro espírita de Nerópolis, em caso de dissolução, os bens deveriam ser 

direcionados a outra instituição de caridade local. 

 
Art. 17 O centro não poderá dissolver-se desde que haja três votos contrários à 
sua dissolução. Parágrafo único, no caso de dissolução, os bens sociais extintos, 
depois de solvidos todos os seus compromissos, ficarão pertencendo a 
estabelecimento de caridade local, segundo critério dos membros da diretoria 
remanescente. (LIVRO ATA, 1937). 
 

Dessa forma, o Centro Espírita Luz e Caridade não possuía, pelo menos de 

forma jurídica, um dono único com nome físico que acumulasse os bens em seu poder. 

Como suas funções primeiras, ao menos de acordo com o estatuto, são o 

assistencialismo e a caridade com os mais pobres, ela não poderia funcionar 

simplesmente como uma entidade privada. Assim como no caso do Sanatório Batuíra 

em Goiânia, esse local pensado e construído pelos espíritas ainda está em pleno 

funcionamento. Atualmente, ele chama-se Lar Espírita Luz e Caridade e mantém 

internos, mas agora com a função social e jurídica de um abrigo de idosos.  

As atas da instituição comprovam que ocorriam reuniões anuais para eleição das 

novas diretoria e presidência, sendo os membros imediatamente empossados para o 

mandato de um ano. Na primeira década de sua existência, a instituição descrevia em 

suas atas apenas as mudanças na administração e apresentava a chapa que estava 

pleiteando a eleição naquele ano. Não houve, nesse período, disputas com mais de uma 
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chapa e o grupo escolhido já era imediatamente empossado. Existe uma constância, 

presente em todas as atas analisadas, em descrever os detalhes da escolha da nova 

diretoria, reafirmando que esse processo era sempre feito em grupo, fruto de uma ação 

com meios democráticos, o que se comprova pela regularidade anual da assembleia e a 

assinatura de todos os presentes.  

Contudo, e a loucura? Ela esteve presente nos primeiros anos de funcionamento 

da instituição? De acordo com a instituição, o centro espírita já contava com loucos, pelo 

menos um ano após o primeiro estatuto. Contudo, nas primeiras atas, ainda na década 

de 1930, não existem referências ao acolhimento de loucos. Um dado interessante é que 

em 1938 o Centro Espírita estava com nova sede (LIVRO ATA, 1938), cuja mudança 

coincide com os atuais 80 anos de aniversário do Lar Espírita. O primeiro estatuto, que 

cria o Sanatório Espírita São Vicente de Paulo, é de 1952, mas, de acordo com a 

memória da instituição, ele existe desde de 1938. De fato, de acordo com ata da reunião 

realizada em 5 de julho de 1948: 

 
Ficou deliberada a construção de um pequeno pavilhão para abrigar os 
obsidiados, que deveria se realizar ainda neste fim de ano, como também fechar 
o pátio deste centro e reconstruir o mesmo. Foi ainda sugerido a designar um 
procurador de auxílio para o devido fim. (LIVRO ATA, 1948). 
 

Deste modo, já em 1948, quatro anos antes da fundação legal do sanatório, já 

existiam referências ao abrigo de pessoas consideradas sob influência de obsessão. 

Como o texto faz menção à construção de um pátio, é de se considerar que já haviam 

no local alojamento para os internos. Assim, a memória coletiva que a instituição tem de 

si mesma é comprovada pelo documento. Durante o final da década de 1930 e em toda 

a década de 1940, o Centro Espírita contava também com a presença de indivíduos 

obsidiados de acordo com a crença espírita.  

O ano de 1952 foi bastante agitado para a comunidade espírita de Nerópolis. O 

centro espírita, que até então não possuía, de forma legal, uma denominação que 

abarcasse as funções de reclusão da loucura, passou a tê-lo. O Centro Espírita Luz e 

Caridade passou a se chamar Sanatório São Vicente de Paulo do Centro Espírita Luz e 

Caridade de Nerópolis. Para além de incluir a loucura em seu ambiente, o que já ocorria 

bem antes dessa reinauguração, o surgimento jurídico do sanatório representou a 

inserção do tema da loucura e seu acolhimento pelos espíritas para toda a comunidade 

de forma mais explícita. A partir desse momento, as ações públicas na cidade 

direcionadas aos anormais alcançaram novo patamar. Um exemplo disso pode ser 
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notado na lista de presença da inauguração do sanatório, ocorrida no dia 20 de janeiro 

de 1952. 

 
Aos 20 dias do mês de janeiro de 1952, nesta cidade de Nerópolis, Estado de 
Goiás, no Centro Espírita Luz e caridade, às 20 horas, presente o Sr. Prefeito 
Municipal, da loja maçônica Roteiro da Amizade, autoridades judiciais, 
representantes da câmara municipal e demais pessoas que assinaram a ata. 
(LIVRO ATA, 1952). 
 

De fato, o sanatório era novo, ao menos seu espaço físico era. A cidade havia 

eleito seu primeiro prefeito em 1948, quando se tornou um município independente, e lá 

estava ele, eleito quatro anos antes, João Guerra, liderando as comemorações em 

homenagem ao sanatório espírita. É preciso notar, aliás, que pouca ênfase foi colocada 

nos personagens espíritas presentes na solenidade. Embora fosse uma instituição 

espírita, o evento foi apresentado como uma conquista do povo neropolino. As 

autoridades que ali estiveram representaram o apoio que as principais instituições 

públicas e privadas ofereceram à manutenção do sanatório. Não apenas o prefeito, figura 

maior do executivo municipal, mas também vereadores, juízes, advogados, médicos e 

maçons figuraram entre os convidados ilustres. Longe de parecer um evento menor, 

direcionado a um seguimento religioso em particular, a inauguração foi celebrada por 

diversos setores que se aliaram aos espíritas naquele momento. 

Ao começarem os discursos de confraternização, tornou-se claro que o evento 

era um ato político e que contou com o apoio das principais lideranças municipais. As 

autoridades apresentaram a instituição como uma grande conquista para o povo de 

Nerópolis, um avanço social grandioso que as lideranças políticas da época ajudaram a 

construir e a manter. 

 

De início, o Sr. Prefeito cortou a fita simbólica, dando por inaugurado o prédio 

construído para o sanatório espírita. Com a palavra o vereador Henrique 

Gonçalves, que teceu comentários sobre a aquisição que acaba de acontecer, 

ao terminar sua oração foi vivamente aplaudido e confraternizado. A seguir fala 

o prof. José de Araújo Vale, juiz municipal, que fez uma fala ao povo de Nerópolis 

que da sua união e boa vontade acaba de ser entregue ao povo valiosa obra que 

é o Sanatório Espírita. O Dr. Arthur Silva Nogueira com belas figuras retóricas 

fez referências aos oradores precedentes, ao prefeito João Guerra, a quem 

classificou de homem da paz, em virtude de sua conduta exata, tanto física 

quanto social. Estendeu-se ainda a fala e agradeceu o acontecimento e 

colaboração das mais altas autoridades locais e contribuiu ainda mais sobre 

filosofia espírita e religiões inspiradas sobre interpretação da bíblia. Falou ainda 
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o Sr. Pedro Duarte Teles que fez elogios ao Sr. Tubertino e Pedro Gomes de 

Morais sobre a ajuda para a construção do prédio do Sanatório, bem como aos 

presidentes do Centro Espírita. (LIVRO ATA, 1952). 

 

Como não se tratava de uma conquista particular, mas antes um acontecimento 

de destaque político na cidade, a fita simbólica que inaugurava oficialmente o sanatório 

foi cortada pelo próprio prefeito. Com esse ato, a instituição passava a figurar como uma 

das entidades filantrópicas com maior apoio político de sua época, e isso significou 

acesso a diversos auxílios financeiros, não apenas do município, mas do governo 

estadual. O juiz municipal José de Araújo Vale fez uma fala direcionada ao povo da 

cidade presente no auditório do sanatório, classificando a inauguração como um obra 

valiosa para a cidade e fruto de um trabalho de união de pessoas de boa vontade. 

Evidentemente, ele se referia à união entre a entidade espírita que se responsabilizou 

pela manutenção da instituição e às elites políticas e do setor privado. Os diversos 

grupos ali presentes, em momento de comemoração da conquista, uniram-se enquanto 

pessoas de boa vontade para a concretização do almejado espaço para a exclusão da 

loucura em Nerópolis e nas cidades vizinhas.  

Ainda durante os discursos no ato da inauguração, o Dr. Arthur Silva Nogueira 

voltou a afirmar o compromisso da elite, da qual ele fazia parte, com a grandiosa obra 

erguida na cidade. Ele destacou, particularmente, a figura do prefeito João Guerra, a 

quem classificou como homem de paz, com conduta exemplar tanto nas atitudes quanto 

na mentalidade. Os elogios tecidos pelo orador mais pareciam prática de bajuladores de 

políticos, sempre interessados em vantagens pessoais. Isto é bem provável, mas o fato 

é que ele teceu todos esses elogios ao prefeito justamente no momento da inauguração 

do sanatório. Todos os adjetivos honrosos ditos na solenidade serviram não apenas para 

descrever as pessoas envolvidas na inauguração, mas ainda para construir uma 

identidade positiva para o momento. O primeiro prefeito, eleito de forma democrática, 

juntamente com a comitiva legislativa e judiciária, todos unidos em prol da grande 

conquista para a cidade. Todos eles pessoas comprometidas com o bem-estar da 

cidade, louvando o surgimento do primeiro sanatório do munícipio.  

Excluir a loucura, trancá-la em jaulas, acorrentá-la46 foi considerado pelos 

homens do período como um ato de caridade e fruto de um esforço coletivo para 

                                                           
46 Existem alguns trabalhos sobre loucura, especialmente os de Raphael Alberto Ribeiro (2013) e Alexander Jabert 
(2008), que trabalham com abordagens diferentes. Ambos se dedicam às dinâmicas no Sanatório Espírita de 
Uberaba. Os dois comprovam que as práticas médico-religiosas exercidas nesses sanatórios, embora diferentes do 
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melhorar o ambiente urbano da cidade. Assim, os homens e as mulheres que dirigiram 

essas instituições ou colaboraram com elas tiveram seu prestígio social impulsionado. 

Exemplo disto está na lista de convidados para a inauguração dessa instituição em 

particular. Para esses espíritas, especialmente para os diretores do sanatório, o acesso 

às pessoas de poder político e econômico sempre foi facilitado. Aliás, em sua maioria, 

esses homens já pertenciam a essa elite. Isso facilitava suas conquistas nas causas 

sociais e fortalecia seu prestígio enquanto pessoas caridosas e abnegadas. Associar 

poder político e econômico a causas assistenciais parecia ser um meio eficaz de 

consolidar uma imagem positiva para todos. Desta forma, as intenções políticas ganham 

novos contornos além da exclusão da loucura. Existia uma exigência social para que o 

sanatório surgisse, ou ampliasse o atendimento que já vinha realizando. Havia uma 

demanda para a interdição da loucura, não apenas de ordem política. Os políticos 

interferiam nessas questões porque a cidade não podia mais conviver com esses 

indivíduos, e a construção do sanatório representou a realização dos anseios da 

população e a glorificação dos abnegados homens de “boa vontade” dispostos a encarar 

a difícil missão.  

Passo agora a analisar os estatutos do sanatório. No dia 25 de maio de 1952, a 

diretoria do Centro Espírita Luz e Caridade se reuniu para a discutir seu estatutos. Todos 

os pontos foram lidos em voz alta e, de acordo com ata, eles foram discutidos e 

integralmente aprovados no mesmo dia. Em seu primeiro artigo, é possível entender a 

função social e os objetivos do sanatório. 

 
Art. 1° O Sanatório São Vicente de Paulo do Centro Espírita Luz e Caridade é 
uma instituição de assistência médico-mental, de caráter beneficente, com a 
personalidade jurídica distinta de seus associados, com duração por tempo 
indeterminado, da qual poderia fazer parte qualquer pessoa, com sede e foro 
nesta cidade. (LIVRO ATA, 1952). 
 

Fato interessante é que já no primeiro artigo o sanatório se autoidentifica como 

“instituição de assistência médico-mental”. De fato, é possível perceber, de acordo com 

outras informações dos documentos analisados, que a medicina estava presente na 

rotina dessa instituição. Um exemplo da presença da medicina no sanatório, ainda no 

ano de 1952, pode ser verificado no livro que descreve uma reunião extraordinária 

realizada no dia 31 de agosto de 1952: 

                                                           
modelo público de internação, não excluíam ações de tortura similares às encontradas nas instituições públicas. 
Outro exemplo, já citado, foi a experiência retratada em livro por Autragésilo Carrano Bueno (2001), que descreve 
suas internações num hospital espírita de Curitiba. 
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Ficou também deliberado pela diretoria as condições de admissão de doentes 
do aludido Sanatório o seguinte: a) Exigir sempre do mesmo doente atestado 
médico ou da polícia, b) Verificar-se se existe cômodos desocupados e se existe 
verbas suficientes no cofre para manutenção do mesmo. (LIVRO ATA, 1952). 
 

O texto acima citado comprova que havia à época uma interação entre o 

sanatório espírita e o sistema de saúde municipal. Assim, o médico encaminhava os 

indivíduos até o sanatório por meio de um atestado de insanidade mental. Por outro lado, 

a polícia podia fazer o mesmo e encaminhar ao sanatório pessoas que considerassem 

preencher os requisitos. A propósito, não é exclusividade dos sanatórios espíritas essa 

união com o aparato policial. No documentário Passageiros de Segunda Classe (2001), 

já mencionado, os diretores acompanharam a chegada de uma interna ao Hospital 

Psiquiátrico Adauto Botelho encaminhada pela polícia. O fato interessante nesse 

estatuto é a presença de requisitos para adentrar em seus muros. O relatório médico 

assim como o policial possuem um fator decisivo para interdição de uma pessoa.  

Outro dado relevante no mesmo documento é a necessidade de a instituição 

verificar se possui espaço suficiente para abrigar um novo “hóspede”. Isto levanta a 

questão sobre a demanda por internação nessa instituição em particular. Ou seja, já no 

ano de 1952, início de seu funcionamento legal, o sanatório preocupava-se com a 

superlotação. Além disso, a questão financeira aponta para a exigência de uma 

contrapartida dos órgãos públicos que, em muitos casos, encaminhavam as pessoas 

para esse local.  

A presença da medicina na rotina do sanatório é perceptível em outros pontos 

dos documentos analisados. Ela não se restringia apenas às exigências externas que 

incluíam atestados para adentrar na instituição, mas estava integrada à própria rotina do 

sanatório. Isto não é algo surpreendente, tendo em vista que outros sanatórios espíritas, 

fundados tempos antes, já contavam com médicos em seu interior. Um exemplo foi o 

Sanatório Espírita de Uberaba, que já na década de 1930 contava com médicos em seu 

interior (RIBEIRO, 2013), mas, diferentemente do modelo mineiro, os sanatórios goianos 

na década de 1950 ainda eram pouco psiquiatrizados.  

Dados financeiros apresentados no ano de 1955 atestam que, entre as despesas 

do ano de 1954, ocorreram gastos com assistência médica e hospitalar. No mesmo 

documento aparecem gastos com medicação e com assistência dentária.  
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Figura 6 – Trecho do documento que apresenta um balanço dos gastos realizados no ano de 1954. Fonte: 
Livro Ata, 1955. 
 

Isso comprova que os internos contavam com uma assistência médica regular, 

pelo menos a partir da fundação legal do sanatório, no ano de 1952. A medicina, 

particularmente a medicina mental47, influenciou o surgimento da instituição e da 

organização de sua rotina. Contudo, ela não excluía os tratamentos de cunho espiritual, 

pelo contrário. Os dois tipos de tratamento conviviam no mesmo espaço do sanatório, 

assim como verificado no caso do Batuíra. A convivência entre práticas médicas e rituais 

espíritas ainda prevalecem nos dias atuais nas instituições em funcionamento. Assim 

como apresentei no texto sobre o Sanatório Batuíra, existiam inúmeros médicos espíritas 

que trabalhavam nessas instituições, inclusive de forma voluntária.  

Continuando com o estatuto, o artigo 2º apresenta mais detalhadamente os 

objetivos da instituição: 

 
Artigo 2°. O Sanatório São Vicente de Paulo, do Centro Espírita Luz e Caridade, 
manterá os seguintes serviços: 
a- Tratamento médico-mental de seus associados; 
b- Tratamento dos indigentes doentes mentais dos municípios; 

                                                           
47 Esses espaços não eram totalmente psiquiatrizados, pois apenas receberam influência da medicina mental nesses 
primeiros anos. Especialmente nessa ação da psiquiatria de “transformar comportamentos sociais em doenças 
mentais” (AMARANTE e FREITAS, 2015). 
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c- Tratamento dos indigentes doentes mentais dos municípios vizinhos, 
mediante módica contribuição. 
Parágrafo 1° - Nas enfermarias só serão internados os doentes que não sejam 
portadores de moléstias infectocontagiosas. (LIVRO ATA, 1952). 

 

Os conceitos médicos que definiram a loucura estão presentes no estatuto do 

sanatório. O termo “doentes mentais” foi amplamente utilizado no estatuto e serviu de 

definição central para as medidas de captura e internação da categoria. O grupo que 

mais se adequou a essa categorização, pelo menos na cidade de Nerópolis, foi o dos 

indigentes. Isto em parte se deve ao caráter assistencial que o próprio espiritismo tinha 

ao fundar essas instituições. Por outro lado, demostra que a cidade possuía indigentes 

que incomodavam os demais moradores que não se encontravam nessa condição. A 

questão é que o sanatório conseguiu cumprir essa função que beneficiava a 

administração municipal. Trata-se de uma via de mão de mão dupla, se considerarmos 

os auxílios financeiros48 que o setor público direcionou à instituição espírita, mantendo-

a em funcionamento até os dias atuais.  

Outro dado do mesmo documento diz que a prioridade do atendimento devia ser 

direcionada aos indigentes do município de Nerópolis, mas também poderia se direcionar 

aos de outros municípios. Nesse caso, os moradores de outros locais só poderiam ser 

internados mediante pagamento. A presença de internos pagantes também ocorria no 

Sanatório Batuíra, como já mencionado. Assim, os dois sanatórios abrigavam em seu 

interior esses moradores, o que fazia aumentar suas receitas. Como já mencionado no 

segundo capítulo, à medida que a urbanização e a modernização do Estado aconteciam, 

a partir da década de 1940, também cresciam as demandas pela interdição dos 

considerados dissidentes, entre eles, os indigentes.  

Outra questão que aparece nos estatutos é a definição de que os sócios do 

sanatório poderiam participar das reuniões, das eleições e, se eleitos, tomar parte na 

direção do sanatório.  

 
Art. 3° O quadro social do Sanatório é divido em duas categorias; A- Beneméritos 
e contribuintes. 
Art. 4° São sócios beneméritos aqueles que fizerem doação ao Sanatório de 
bens ou importância superior a Cr$ 2.000,00, ou ainda aqueles que prestarem 
serviços de reconhecido valor à instituição. 
Artigo 5° São sócios contribuintes todos que contribuírem com a mensalidade 
mínima de Cr$ 5,00 mensais para manutenção do Sanatório. (GOIÁS, 1952a).  

                                                           
48 De acordo com a lei 1.685 de 1° de março de 2013, a prefeitura de Nerópolis concedeu auxílio financeiro no valor 
de 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) anuais ao Lar São Vicente de Paulo. A mesma lei estabelece que o benefício 
pode ser renovado anualmente com correção monetária (NERÓPOLIS, 2013).  
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Embora todos pudessem tomar parte da assembleia anual, é de se esperar que 

essa diferenciação pelo valor de contribuição tenha significado uma hierarquia no poder 

de decisão dentro da administração espírita do sanatório. Outro requisito para participar 

das deliberações da assembleia era que os sócios, tanto os beneméritos quanto os 

contribuintes, deveriam estar quites com suas contribuições mensais. Desta forma, é 

possível perceber um aparato administrativo bastante organizado e afinado com os 

valores espíritas como a caridade e o voluntariado, ao menos nos artigos da lei, como 

foi demostrado.  

Esse estatuto vigorou até 1956, quando ocorreu um ordenamento de suas 

diretrizes. De fato, o ano de 1955 significou a saída do presidente fundador da instituição, 

que manteve sua liderança até esse momento. João Pedro Junqueira, como já dissemos, 

foi o fundador do Centro Espírita Luz e Caridade ainda em 1937 e, pouco tempo depois 

de sair da direção do Sanatório São Vicente de Paulo, em 1957, veio a falecer. O ano de 

1955 foi agitado para a comunidade espírita de Nerópolis, em especial para a rotina do 

sanatório. No dia 21 de maio, houve assembleia extraordinária que contou com a 

convocação de todos os espíritas da cidade. 

 
Edital de convocação, de 6 de maio de 1955, divulgado através do serviço de 
autofalantes “A voz de Nerópolis”, nos dias 6,7 e 8 do corrente mês. Com a 
palavra, o Sr. Presidente esclareceu a finalidade da reunião, ressaltando a 
necessidade de todo espírita se agrupar em torno do Sanatório São Vicente de 
Paulo, de Nerópolis, auxiliando-o com pulsos e donativos, para que, assim, 
possa prestar uma melhor e mais completa assistência aos doentes mentais 
deste e dos municípios vizinhos para o devido tratamento. (LIVRO ATA, 1955). 
 

Essa convocação em carro de som demostra a apreensão da nova diretoria em 

relação ao tratamento dispensado aos “doentes mentais”, como eles mesmos os 

classificam. Por outro lado, também demostra a desconfiança em relação à 

administração da diretoria anterior, ao mesmo tempo que pede ajuda financeira e física 

aos espíritas da cidade. No mesmo dia da assembleia que culminou nessa convocação 

pública, foram eleitos 3 espíritas para compor uma comissão fiscal. Tal comissão deveria 

passar pente fino nas questões financeiras do sanatório e apresentar um resultado na 

próxima assembleia. Deveriam examinar minuciosamente “os balanços, contas e atos 

da diretoria do Sanatório referentes ao exercício encerrado em 21 de maio de 1955” 

(LIVRO ATA, 1955). A análise dessa documentação demostra que o fato narrado 

representou uma ruptura na administração do sanatório. Os novos líderes lançaram luz 

sobre o problema do tratamento dispensado aos seus internos e, ao mesmo tempo, 



103 
 

fizeram questionamentos sobre a idoneidade dos administradores anteriores. Isso deve 

ter provocado certo desconforto e atrito na comunidade espírita da região, para dizer o 

mínimo. O fato é que poucos membros da diretoria anterior permaneceram na seguinte, 

sendo quase todos substituídos por novos nomes, liderados pelo novo presidente José 

de Paula Rodrigues.  

Finalizado o período de inspeção das contas do sanatório, a comissão fiscal 

encarregada da auditoria chegou à conclusão, no dia 30 de maio de 1955, que não houve 

nenhum erro fiscal na administração anterior, ficando todas as contas anteriores do 

sanatório aprovadas pela nova diretoria. Porém, aprovando-se ou não as contas, ocorreu 

uma reformulação geral no estatuto em 1956, o que demonstrou insatisfação com a 

organização da administração anterior. Outra mudança instituída foi a convocação via 

rádio para a prestação de contas do sanatório, direcionada preferencialmente aos 

membros espíritas da cidade.  

No dia 7 de abril de 1956, em assembleia, foi apresentado pela diretoria da 

instituição um novo estatuto. As principais mudanças na organização do sanatório 

disseram respeito, entre outros fatores, à especificação detalhada das atribuições 

espíritas da instituição, particularmente no que concerne ao atendimento espiritual do 

sanatório, questão que estava pouco relatada no estatuto de 1952. Por exemplo, de 

acordo com o artigo 2°, os objetivos do sanatório são: 

 
Art. 2° O Sanatório Espírita São Vicente de Paulo do Centro Espírita Luz e 
Caridade tem por finalidade manter os seguintes serviços: a- dar tratamento 
mediúnico adequado aos seus associados; b- dar tratamento aos doentes 
mentais, indigentes, do município de Nerópolis e dos municípios vizinhos; c- dar 
tratamento aos doentes mentais não indigentes mediante módicas contribuições. 
Parágrafo único – nas enfermarias do Sanatório só serão internados doentes 
que não sejam portadores de moléstias infectocontagiosas. (GOIÁS, 1956b). 
 

A inclusão dos tratamentos mediúnicos aos associados, que não estava 

presente no estatuto anterior, diz respeito aos rituais próprios da crença espírita. As 

reuniões de aconselhamento, os passes e a ingestão da água fluidificada sempre 

estiveram presentes nas ações espíritas, antes ou depois desse estatuto. O que ocorreu, 

com o documento de 1956, foi uma especificação das funções religiosas que já estavam 

presentes nos sanatórios. Os novos diretores fizeram questão de reforçar o papel 

espiritual do tratamento da loucura, indicando que ali era um local espírita para 

tratamento espiritual dos chamados doentes mentais. No entanto, isso não excluiu os 

tratamentos médicos e farmacológicos que já demostrei.  
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Outra modificação, de acordo com o mesmo trecho do estatuto, diz respeito ao 

tratamento dos não indigentes. No estatuto anterior, não havia especificação para essa 

categoria. O documento de 1952 dizia que os indigentes de outros municípios poderiam 

ser internados mediante módicos pagamentos. A mudança, de acordo com a nova lei de 

1956, foi que os indigentes de outros municípios não deveriam pagar. Ao mesmo tempo, 

foi acrescida outra categoria, internos não indigentes, que deveriam ter sua estadia 

custeada através de uma mensalidade. Da mesma forma que no estatuto anterior, a 

única exigência para o internamento era que a pessoa não possuísse nenhuma doença 

infectocontagiosa. Isso demostra novamente que existia uma análise médica que deveria 

anteceder à internação.  

Outro aspecto relevante do novo estatuto diz respeito aos sócios com poder de 

voto e participação nas eleições da diretoria. Como já foi analisado, a legislação do 

sanatório de 1952 previa apenas a existência de dois grupos de sócios: os beneméritos 

e os contribuintes. Já a lei nova previa a ampliação desse segmento. De acordo com o 

artigo 27°, “O quadro social do sanatório compor-se-á de quatro categorias de sócios: a) 

contribuintes; b) mantenedores; c) beneméritos; d) honorários”. Os sócios contribuintes 

deveriam pagar uma parcela menor ao mês, semelhante à anterior, já os mantenedores 

eram aqueles que pagavam uma quantia de Cr$ 250,00 anuais. A novidade é a inclusão 

dos sócios beneméritos, que deveriam contribuir com trabalho voluntário e uma soma 

maior em dinheiro repassada à instituição. Outra categoria que não está presente na 

legislação anterior são os sócios honorários, que também deveriam prestar serviços 

voluntários e fornecer doações de grandes valores para a instituição. Dessa forma, havia 

uma hierarquia dentro da sociedade do sanatório na qual o requisito principal para 

acessar os níveis mais elevados eram as doações em dinheiro e o trabalho voluntário.  

Uma das mudanças que mais influenciaram a dinâmica administrativa do 

sanatório foi a modificação no tempo do mandato da diretoria eleita em assembleia. Até 

1955, as reuniões para decidir a nova direção ocorriam anualmente, momento em que 

eram apresentados os dados financeiros do ano anterior e as chapas correntes à direção. 

A partir do novo estatuto, de 1956, o mandato da diretoria passou a ser de três anos. No 

caso específico, no dia 21 de maio de 1956, a nova diretoria foi eleita para um mandato 

até 1959, ou seja, a diretoria liderada por José de Paula Rodrigues obteve êxito em sua 

reeleição.  

O Sanatório São Vicente de Paulo de Nerópolis funcionou plenamente até o dia 

17 de fevereiro de 1991, quando, através de assembleia, foi decida nova mudança do 
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estatuto. Nesse momento, o Sanatório Espírita São Vicente de Paulo do Centro do 

Centro Espírita Luz e Caridade deu lugar ao Lar Espírita São Vicente de Paulo do Centro 

Espírita Luz e Caridade. Modificaram-se também as finalidades, retirando de seu rol de 

interesses os assim denominados “doentes mentais”. Com essa modificação, o local 

passou a abrigar diferentes tipos de pessoas carentes que necessitassem de abrigo. Os 

internos remanescentes que não possuíam meios de sair da instituição permaneceram, 

incluindo alguns que ainda estão por lá até os dias atuais.  

  



106 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa foi norteada pela ideia de entender e contar uma história a partir 

das origens de alguns sanatórios espíritas no Estado de Goiás. Desta forma, apresentei 

as parcerias que os espíritas tiveram nessa empreitada em acolher e propor uma ação 

de “cura” direcionada aos loucos. Como o Estado, pelo menos nesse primeiro momento, 

não possuía meios de ampliar o atendimento da loucura, ele incentivou e incrementou o 

financiamento para construção, ampliação e manutenção dessas entidades espíritas. 

Isto contou com o respaldo de grande parcela da população de algumas cidades, 

especialmente da classe política e de lideranças em diversos municípios.  

A preocupação com a loucura no Estado de Goiás e sua retirada das ruas 

ocorreu de forma lenta e se intensificou a partir do final da década de 1940. Com a 

mudança da capital e seu rápido crescimento populacional, também verifiquei discursos 

direcionados aos anormais. A isso somam-se as ideias higienistas do interventor e 

idealizador da nova capital o médico psiquiatra Pedro Ludovico Teixeira, que criou as 

Diretorias de Higiene para controlar e conhecer a população e suas demandas em todo 

o Estado. Com isso, formou-se um ambiente propício à expansão de ideias médicas e 

sua incorporação por parte da população, que deveria tornar-se atenta a esses novos 

“perigos” urbanos que poderiam atrapalhar o bom andamento da vida em uma cidade.  

A ampliação do poder médico, especialmente o psiquiátrico, no final da década 

de 1940, pode ser verificado, inclusive, com a criação da Secretaria de Saúde e da 

primeira lei de assistência aos assim chamados psicopatas, ambas de 1947. Com a 

criação desse órgão público e a promulgação dessa lei, o Estado demonstrava interesse 

em propor ações específicas e projeções que normatizassem as práticas direcionadas à 

loucura. Por meio da lei, já era prevista a construção de um grande hospício público, 

como já existia em outras capitais, para abrigar uma demanda constante por internação. 

Por outro lado, o fato de o Adauto Botelho só ter sido finalizado em 1954 não demonstra 

que essa data significou um marco inicial para a história da institucionalização da loucura 

no Estado. A construção desse espaço representou, com maior visibilidade, a inserção 

de Goiás em um modelo de enclausuramento em larga escala e com isso o Estado 

recebeu maior atenção. Contudo, antes de sua construção já existia uma parcela 

considerável da população que exigia uma ação direcionada aos anormais e com isso 

se intensificaram as parcerias entre entidades religiosas, Estado e municípios. 
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A pertinência desse estudo foi justamente demonstrar que existia não apenas 

essa demanda, mas um rede considerável de locais que abrigavam a loucura em todo o 

Estado antes da inauguração do hospício público em 1954. Além disso, a atividade dessa 

rede apenas se intensificou nos anos que se seguiram. Durante toda a década de 1950, 

diversas parcerias foram consolidadas entre entidades espíritas e governos estaduais e 

municipais para construção de sanatórios em todo o Estado. Aliás, vale ressaltar que 

embora essas parcerias tivessem maior visibilidade a partir de 1950, muitas das 

entidades espíritas já abrigavam a loucura antes, como é o caso de Nerópolis, desde 

1938, e Goiânia, a partir de 1949. Isso não exclui o fato de as intuições receberem verbas 

públicas em períodos anteriores ao seu estatuto. Pelo contrário, isso já foi comprovado 

no caso de Nerópolis e Anápolis. Porém, foi com a definição de seus estatutos e seu 

surgimento jurídico que esses sanatórios passaram a figurar nos documentos oficiais do 

Estado e dos municípios e a contar com verbas regulares e registradas, como apresentei 

no terceiro capítulo.  

Os espíritas tiveram um papel decisivo na história da loucura no Brasil e em 

Goiás, particularmente no século XX. No Estado, os seus centros já estavam articulados 

com as orientações nacionais, especialmente a partir da década de 1930, com sua maior 

expansão. As experiências em abrigar a loucura em outros sanatórios, especialmente 

em Minas Gerais, já eram de conhecimento das lideranças espíritas em Goiás e 

incentivaram seu surgimento por aqui. Suas parcerias com o poder público continuaram 

e agora a maioria de suas verbas advêm de convênios com o SUS e o atendimento de 

internos pagantes por meio de planos de saúde.  

Dessa forma, é perceptível a presença marcante de ideias eugênicas nas ações 

e mentalidades dos homens e mulheres que articularam a construção desses espaços. 

Assim como verificado no caso dos hospitais psiquiátricos, os sanatórios também se 

alimentaram das teorias advindas da psiquiatria. Os espíritas sempre se interessaram 

pelas produções científicas, até mesmo nas origens do espiritismo europeu. Nunca 

ocorreu um distanciamento dos dogmas próprios dos espíritas e das produções 

científicas de sua época. Pelo contrário, o espiritismo se apresentou com uma tríplice 

identidade: ciência, filosofia e religião. Em Goiás e, particularmente, dentro do contexto 

dos sanatórios, isso não fugiu à regra. Contando com representantes ilustres e letrados, 

incluindo vários médicos, os sanatórios em Goiás se constituíram como locais de 

recolhimento da loucura. Os tratamentos propostos nesses ambientes caminharam pela 

aparente dualidade entre as ações específicas da crença espírita e da medicalização dos 
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corpos enlouquecidos. Justamente a junção entre tratamentos espirituais e psiquiátricos, 

ambos praticados em um mesmo espaço, tornaram os sanatórios espaços singulares, 

se comparados a hospícios sob liderança exclusivamente médica.  

Essa união entre concepções espirituais e psiquiátricas, típicas dos sanatórios 

espíritas, tem uma particularidade no sertão goiano. Diferente das experiências vividas 

em outros sanatórios, como no caso de Uberaba, por aqui os elementos religiosos 

prevaleceram sobre as práticas médicas. Embora contasse com elementos psiquiátricos, 

o que prevalecia nesses espaços, pelo menos no período abordado, foram os 

tratamentos espirituais e a prática da homeopatia. Esse caráter mais religioso demostra 

o poder que o espiritismo goiano teve e tem, especialmente por se tratar de uma religião 

de elite.  

 

.  
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