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“Meu discurso é, evidentemente, um discurso de 

intelectual e, como tal, opera nas redes de poder em 

funcionamento. Contudo, um livro é feito para servir 

a usos não definidos por aquele que o escreveu. 

Quanto mais houver usos novos, possíveis, 

imprevistos, mais eu ficarei contente. Todos os meus 

livros seja História da loucura seja outros podem ser 

pequenas caixas de ferramentas. Se as pessoas 

querem mesmo abri-las, servirem-se de tal frase, tal 

ideia, tal análise como de uma chave de fenda, ou 

uma chave-inglesa, para produzir um curto-circuito, 

desqualificar, quebrar os sistemas de poder, 

inclusive, eventualmente, os próprios sistemas de que 

meus livros resultam, pois bem, tanto melhor!”  

(FOUCAULT, 2006, p. 52).  



 
 

RESUMO 

PORTELA, J. R. Michel Foucault e a constituição do corpo e da alma do sujeito moderno 
no curso “Os Anormais”. Santos, 2016. 166 pp. Dissertação (mestrado). Universidade Federal 
de São Paulo/ UNIFESP – campus Baixada Santista, 2016. 
 
Michel Foucault estuda o corpo e alma do sujeito moderno, interpenetrados de história, 
enquanto elementos-chave na constituição de amplos processos de subjetivação e da 
constituição histórica de nós mesmos. Foucault releva como história os eventos e marcos deste 
corpo e assim, passa a rastreá-los, através de um estudo minucioso, revelando-os elementos de 
incidência de macroprocessos históricos, apropriados por uma complexa série de articulações 
estratégicas de saberes e de poderes. Esta pesquisa estuda as concepções de corpo e alma no 
curso “Os Anormais” no Collège de France (1974-1975), pesquisando a genealogia das três 
figuras que marcaram o registro da noção de anormalidade no período correspondente ao século 
XVI ao século XIX na França: monstro, o indivíduo a ser corrigido e o onanista. Nesse sentido, 
buscou-se fazer uma cartografia das categorias de corpo e alma nos processos prático-
discursivos que constituíram a noção de anormal. A partir dessas ferramentas, procurou-se 
refletir e problematizar sobre o impacto dessas práticas discursivas na contemporaneidade. 
Parte-se da hipótese que interroga qual contribuição dos elementos de corpo e alma no curso 
para compreensão do processo de constituição do sujeito moderno. Assume assim uma 
perspectiva hipotética que tais elementos com suas propriedades corpóreo-anímicos tenham 
contribuído para produção do indivíduo anormal. Verificou-se nessa investigação os elementos 
de corpo alma em suas diferentes manifestações para constituição do sujeito moderno. Nesse 
sentido foram relevados os seguintes elementos: o sujeito, o exame, o monstro, o onanista, o 
incorrigível e o anormal. Os sujeitos das práticas divisoras com suas diferentes demarcações 
discursivas que possibilitaram o desenvolvimento de nova tecnologia da alma e a reorganização 
do mecanismo punitivo moderno. O exame destacou-se como uma tecnologia da alma, peça 
fundamental na produção desses sujeitos e na instauração de uma nova mecânica do poder de 
punir. Em suas diferentes conformações constituiu-se a tecnologia positiva do anormal no 
século XIX. O monstro, em suas múltiplas formas e diferentes corporificações que desafiaram 
as leis naturais, divinas e civis. Contudo, ao mesmo tempo ofereceu novos parâmetros para uma 
mecânica punitiva ou tecnologia de controle que tomou suas representações monstruosas como 
objeto de investimento. O onanista, alvo das tecnologias dos exames com seus efeitos de 
normatização sobre os corpos da bruxa, da possuída e da criança masturbadora. A cruzada 
antimasturbação catalizadora da constituição da família nuclear e da ingerência da medicina 
sobre as relações intrafamiliares. O corpo do onanista destacou-se como campo de embate do 
poder de normalização sobre a sexualidade. O indivíduo incorrigível enquanto figura universal 
que escapa modulação familiar. Contudo, desperta a partir do corpo indócil um conjunto de 
técnicas e práticas docilizadoras em torno de instituições disciplinadoras. Destacando-se ainda 
o indivíduo incorrigível em correlação com a técnica do internamento. E, por fim, o Anormal – 
Charles Jouy, atravessado pela técnica do exame. O anormal que, a partir da noção de estado 
permanente, vai integrar diferentes corporificações estigmatizadas na constituição de uma 
anormalidade. O anormal que, ancorado na infância, possibilitará a generalização da psiquiatria 
como ciência do anormal e técnica da higiene pública.  
 
Palavras-chave: Corpo-Alma. Foucault. Sujeito. Anormal.Exame. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

PORTELA, J. R. Michel Foucault and the Constitution of the Body and Soul of Modern 
Subject in the course "Os Anormais". Santos, 2016. 166 p. Dissertation (Masters). Federal 
University of São Paulo / UNIFESP – campus Santos, 2016. 
 
Michel Foucault studies the body and soul of the modern subject, interpenetrating history, as 
key elements in the formation of large subjective processes and historical constitution of 
ourselves. Foucault tells as history events and milestones of this body and thus begins to track 
them through a detailed study, revealing the macro impact elements – historical processes, 
appropriate for a complex series of strategic articulations of knowledge and power. This 
research studies conceptions of body and soul and in the course "The Freaks" at the Collège de 
France (1974-1975), researching the genealogy of the three figures that marked the record of 
abnormality notion in the period corresponding to section XVI to the XIX century in France: 
monster, the individual to be corrected and onanist. In this sense he attempted to make a 
mapping of body and soul categories in practical-discursive processes that formed the unusual 
notion. From these tools, we tried to reflect and discuss the impact of these discursive practices 
in contemporary times. It starts with the assumption that questions which contribution of body 
and soul elements on course for understanding the formation of the modern subject process. 
thus assumes a hypothetical prospect that such elements with its tangible-animistic properties 
have contributed to the production of abnormal individual. It was this research the soul body 
elements in its various manifestations for the constitution of the modern subject. In this sense 
it was registered the following elements: the subject, the examination, the monster, the onanist, 
the incorrigible and abnormal. The subjects of divisive practices with its various discursive 
demarcations that made possible the development of new technology of the soul and the 
reorganization of modern punitive mechanism. The examination stood out as a soul technology, 
key player in the production of these subjects and the establishment of a new mechanics of 
power to punish. In its different conformations constituted positive abnormal technology in the 
nineteenth century. The monster in its many forms and different embodiments that defied 
natural laws, divine and civilians. Yet at the same time offered new parameters to a punitive or 
mechanical control technology that took their monstrous representations as an investment 
object. The onanist target of tests of technologies with their regulation effects on the bodies of 
the witch, the possessed and the masturbatory child. The catalyst cross anti masturbation 
constitution of the nuclear family and the medical intervention on intra-family relations. The 
onanist body stood out as field clash power standards on sexuality. The incorrigible individual 
a universal figure who escapes family modulation. However awakens from the indocile body a 
set of techniques and docilely surrounding disciplinary institutions practices. Standing out even 
the incorrigible individual in connection with the technique of hospitalization. Finally the Freak 
– Charles Jouy crossed by technical examination. The abnormal that from the permanent state 
of concept will integrate different embodiments stigmatized in the constitution of an 
abnormality. The abnormal that anchored in childhood will allow the generalization of 
psychiatry as a science of abnormal and technical public hygiene. 
 
Keywords: Body-Soul. Foucault. Subject. Abnormal.The examination. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa possui um caráter interdisciplinar, estruturando seu campo de investigação 

com a articulação de diversos saberes. Os saberes psicológicos, jurídicos, médicos 

historicamente constituídos e postos num terreno de interlocução. A aproximação filosófica 

deve ser contextualizada enquanto busca de novas ferramentas metodológicas que considere as 

contemporâneas problematizações sobre a edificação não só dos diversos sujeitos, mas 

principalmente do sujeito moderno, conforme os rearranjos da produção de conhecimento, a 

seguir assinalados: 

 

As visões de natureza, sujeito, conhecimento e real, elaboradas na 
modernidade, já cumpriram seu papel criativo e estruturador e estão sendo 
revistas. Para Hall (1999), avanços na teoria social e nas ciências humanas 
provocados, sobretudo, pelo pensamento de Marx, Freud, Saussure, Foucault, 
o impacto de movimentos sociais, as revoltas estudantis, as lutas pelos direitos 
civis, os movimentos revolucionários e os movimentos pela paz tiveram um 
efeito desestabilizador sobre as ideias da modernidade, particularmente, na 
maneira de como o sujeito e sua relação com o real são pensados. 
(FURLANETTO, 2011, p. 47).  

 

Permitindo emergir uma nova concepção de sujeito, a qual “se reorganiza e outras 

maneiras de se perceber, de perceber o real se apresentam” (FURLANETTO, 2011, p. 47). 

Em outras palavras, “a concepção de sujeito racional, centrado no eu, com uma 

identidade estática cede lugar para uma concepção de sujeito flexível, paradoxal em processo 

de recriação constante em consonância com o mundo atual permeado por crises de diversas 

ordens” (FURLANETTO, 2011, p. 47).  

Esta pesquisa visa a refletir a redisposição epistemológica desses novos rearranjos de 

saberes em seus efeitos perante a psicologia, a psiquiatria, as ciências médicas e jurídicas 

enquanto possíveis campos de produção do sujeito da saúde. E procura traçar um possível 

caminho de investigação das práticas discursivas destacadas por Foucault (2001) no curso “Os 

Anormais”, para repensar os paradigmas e analisar os fenômenos constituídos sócio-

historicamente nesse campo. 

Contudo, o embrião desta pesquisa formou-se a partir das vivências e experiências 

cotidianas no meu trabalho enquanto psicólogo no sistema penitenciário. Nessa prática 

experimentei muitas inquietações diante da lida diária com os desafios de uma atuação ética no 

sistema prisional.  
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No início de minha trajetória profissional deparei-me com uma realidade bem diferente 

daquilo que havia estudado com os meus pares nos anos da graduação na universidade.  

As verdadeiras condições do estabelecimento penal eram muito diferentes da 

perspectiva pragmática estipulada na Lei de Execução Penal (LEP) e distante do discurso oficial 

do governo do Estado, pois partiam de premissas como desenvolver uma terapêutica penal num 

sistema onde predominava a superlotação, violação de direitos e altos índices de reincidência. 

Nessa realidade vivenciada no convívio com pessoas presas não me conformava com a 

ideia de constatar a influência dos condicionantes sócio-históricos que produziram aqueles 

sujeitos em conflito com a lei, reflexo do fracasso de políticas sociais do Estado.  

Posicionei-me contra o papel de perito tradicional solicitado a dizer sobre a 

periculosidade e a reincidência criminal. Eram conceitos que não reconhecia como verdadeiros 

e, acima de tudo, partia de pressupostos e concepções estigmatizadas do sujeito encarcerado. 

Posteriormente, engajei-me por meio do Conselho Regional de Psicologia nas frentes de luta 

em defesa de direitos humanos e enfrentamento da realidade do encarceramento. 

No entanto, o amadurecimento intelectual do projeto de pesquisa foi concluído depois 

de participar das aulas do Professor Fernando Silveira enquanto aluno especial da disciplina 

“Corpo e Alma do Sujeito da Saúde: Corpo e Alma na Arqueologia de Michel Foucault”. 

As demais motivações intelectuais que nortearam esta pesquisa tiveram como 

catalizador crítico inicial a leitura do livro Vigiar e punir: o nascimento da prisão, de Michel 

Foucault e o conto O Alienista, de Machado de Assis. Essas obras suscitaram questionamentos 

sobre as práticas discursivas, constituídas historicamente no campo da saúde mental e sistema 

penal.  

O alienado, o louco, o delinquente, o criminoso eram alguns dos personagens destacados 

nas referidas obras. Esses foram alguns dos personagens que compõem a miríade de sujeitos 

produzidos na modernidade. Tais perspectivas, somadas à minha trajetória profissional como 

psicólogo no sistema penitenciário, levaram-me a problematizar tais práticas. 

Dentre tais práticas, podemos enumerar, ilustrativamente: os suplícios, as disciplinas, as 

disposições do corpo no tempo e no espaço, os métodos de autoexame e de controle, os 

mecanismos panópticos de vigilância, os atos e as práticas confessionais (de cunho religioso ou 

científico), a confecção de laudos periciais e psicológicos sobre as disposições corpóreo-

anímicas, os exames médicos (que esquadrinham tanto o corpo como a alma dos pacientes, dos 

loucos, dos excluídos), conceitos de higiene física e de demografia. 

Esta pesquisa problematiza a questão da história da constituição do sujeito 

moderno/psicológico no que de mais visceral e encarnado ele possa ter, que é o corpo enquanto 
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materialidade microfísica de acesso e de embate em uma complexa rede de saberes e de poderes 

que o constitui, o que nos remete, em um primeiro momento, a certa conformação analítica de 

inspiração na genealogia foucaultiana. 

Os focos principais dessas problematizações leva em conta o caráter sócio-histórico de 

produção do sujeito moderno. Além disso, considera a questão da historicidade dos saberes em 

geral, dentre eles, as ciências humanas e, especificamente, as ciências psicológicas. 

O estudo desenvolvido nesta pesquisa possibilitará maior compreensão das noções dos 

corpos e das almas no curso do Collège de France “Os Anormais” (1974-1975). 

De certo modo, é neste quadro epistêmico-histórico que nossa pesquisa busca 

desenvolver, ainda, uma analítica fundamentada sob mais outra interface interdisciplinar, 

desenvolvendo a articulação entre a filosofia dos corpos e almas em Foucault – suas interfaces 

subjetivadas através dos saberes psicológicos – acrescida das questões da constituição do sujeito 

da saúde, inerentes às demandas e às proposições do projeto político-pedagógico deste campus 

da Universidade Federal de São Paulo. 

Isso se evidencia à medida que nossos estudos se remetem, de imediato, ao Grupo de 

Pesquisa “Corpo e Alma do Sujeito da Saúde” – Grupo de Pesquisa CNPq UNIFESP-USP no 

qual este trabalho é desenvolvido em coautoria com o coordenador do referido grupo – o 

professor Fernando de Almeida Silveira, empreendedor, desde 1995, de uma cartografia das 

disposições de corpo e alma, nas obras de Michel Foucault e Merleau-Ponty. 

Nossos estudos visam a extrair subsídios filosóficos e potenciais ferramentas para a sua 

aplicação nos estudos práticos da psicologia e da saúde mental, considerando o fenômeno de 

produção dos sujeitos da saúde e sujeitos no campo penal, no que se refere às práticas públicas. 

Subscrevemos a seguir um panorama da questão da noção de corpos e das almas em 

Foucault, cujo referido curso se situa enquanto horizonte retrospectivo dos avanços da fase 

genealógica efetuados no transcurso da década de 1970.
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1 INTRODUÇÃO AOS ENUNCIADOS DO CORPO E DA ALMA, SEUS ELEMENTOS 

E SUA DINÂMICA NA GENEALOGIA DE FOUCAULT 

 

Segundo Foucault, o binômio “corpo-alma”, é composto por elementos de embate das 

forças historicamente situadas dos saberes e poderes, que se dão e se corporificam, na produção, 

tanto de sujeitos psicológicos como de sujeitos de saúde. 

Em estudos anteriores do orientador Dr. Fernando Silveira (Michel Foucault e a 

Constituição do Corpo e da Alma do Sujeito Moderno, 2001 e Corpos Sonhados-Vividos: A 

Questão do Corpo em Foucault e Merleau-Ponty, 2005), foi reconhecido que Foucault busca 

construir a genealogia de uma série de conceitos, construídos ao redor do corpo e a ele 

acessados, através dos posicionamentos discursivos historicamente constituídos. 

 

Em outras palavras, busca-se dissecar o alcance de tais discursos sobre os 
corpos dos indivíduos enquanto mecanismos gerais de dominação, de 
controle, submissão, docilidade, utilidade e normalização de condutas, 
dispersos anonimamente em toda a rede social, almejando acentuar, assim, o 
vínculo existente entre o binômio corpo/alma e a díade saber/poder. Com tal 
enfoque, Foucault destrona a alma de sua compleição metafísica ou divina, ou 
como entidade abstrata e parte da natureza a-histórica do homem. A alma é 
elemento focal, diretamente produzido junto ao exercício de saber/poder sobre 
o corpo. O corpo é “superfície de inscrição para o poder, com a semiologia 
por instrumento; a submissão dos corpos pelo controle das ideias”.  
(FOUCAULT, 1975/1996 apud SILVEIRA; FURLAN, 2003, p. 176).  

 

E esclarece: 

 

Portanto, não se trata de conceber, conforme certas correntes da metafísica 
clássica, uma alma dissociada do corpo em um processo dualista de relação, 
mas sim uma noção de alma criada diretamente sobre o corpo, em função dos 
interesses políticos sobre ele concentrados.  (SILVEIRA; FURLAN, 2001, p. 
5). 

 

Em síntese, Foucault considera “a alma, efeito e instrumento de uma anatomia política: 

a alma, prisão do corpo”  (FOUCAULT, 2000, p. 29).  

 

A alma histórica, enquanto elemento prático-discursivo de desenvolvimento e 
produção de formas que se aglutinam e se inscrevem sobre o corpo, é o 
depositante histórico de verdades que visam a um acesso direto sobre os 
corpos. Sendo a alma o depositante de verdades e de discursos, o corpo é, por 
sua vez, o depositário de marcas e de sinais que nele se inscrevem e que nele 
se cravam, de acordo com as efetividades de tais embates, que têm em tal 
corpo seu “campo de prova” e de constante confirmação e exercício. A 
corporeidade é o elemento de visibilidade de tais defrontamentos: seja no seu 
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efeito acumulativo histórico (enquanto superfície de inscrição de marcas e de 
sinais); seja nas suas conformações presentes, nos quais a fugacidade do 
momento presente manifesta o registro instantâneo destes embates; seja na sua 
antevisão prospectiva – em termos de antecipação de novas articulações 
futuras, propiciadoras de novas redisposições estratégicas dos corpos e das 
almas, efetuada pelo efeito de conjunto de tais embates, em toda a rede social; 
seja no sentido de afirmação da submissão a certo tipo de dominação; seja no 
sentido de resistência a tais forças. (SILVEIRA; FURLAN, 2003, p. 187-188). 

 

Desta maneira, ao inverter a clássica proposição platônica quanto ao binômio 

corpo/alma (lembremos, para Platão, "o corpo é a prisão da alma"), Foucault desnuda o 

elemento anímico de seu suposto caráter mitificado ou transcendental, pois faz da alma o foco 

de atuação do poder/saber sobre o corpo – a alma do delinquente, do louco, do aprisionado, do 

sexualizado, por exemplo – enquanto elemento discursivo-semiótico para o acesso e o exercício 

dessas forças sobre ele. 

Nesse contexto, para Foucault, a alma moderna é “o correlativo atual de certa tecnologia 

do poder sobre o corpo”  (FOUCAULT, 2000, p. 28). Vale a pena retomar e citar essa passagem 

onde Foucault descreve o estatuto da alma moderna: 

 

Não se deveria dizer que a alma é uma ilusão, ou um efeito ideológico, mas 
afirmar que ela existe, que tem uma realidade, que é produzida 
permanentemente, em torno, na superfície, no interior do corpo pelo 
funcionamento de um poder que se exerce sobre os que são punidos – de uma 
maneira geral sobre os que são vigiados, treinados e corrigidos, sobre os 
loucos, as crianças, os escolares, os colonizados, sobre os que são fixados a 
um aparelho de produção e controlados durante toda a existência. Realidade 
histórica dessa alma, que, diferentemente da alma representada pela teologia 
cristã, não nasce faltosa e merecedora de castigo, mas nasce antes de 
procedimentos de punição, de vigilância, de castigo e de coação. Esta alma 
real e incorpórea não é absolutamente substância; é o elemento onde se 
articulam os efeitos de certo tipo de poder e a referência de um saber, a 
engrenagem pela qual as relações de poder dão lugar a um saber possível, e o 
saber reconduz e reforça os efeitos de poder. Sobre essa realidade-referência, 
vários conceitos foram construídos e campos de análise foram demarcados: 
psique, subjetividade, personalidade, consciência, etc.; sobre ela técnicas e 
discursos científicos foram edificados; a partir dela, valorizaram-se as 
reivindicações morais do humanismo. Mas não devemos nos enganar: a alma, 
ilusão dos teólogos, não foi substituída por um homem real, objeto de saber, 
de reflexão filosófica ou de intervenção técnica. O homem de que nos falam e 
que nos convidam a liberar já é em si mesmo o efeito de uma sujeição bem 
mais profunda que ele. Uma ‘alma’ o habita e o leva à existência, que é ela 
mesma uma peça no domínio exercido pelo poder sobre o corpo. A alma, 
efeito e instrumento de uma anatomia política; a alma, prisão do corpo.  
(FOUCAULT, 2000, p. 28-29). 
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Em síntese, realidade da alma enquanto uma produção sócio-histórica-cultural através 

do desenvolvimento de uma série de discursos e saberes, que só têm significado materializados 

no corpo, em instituições, em práticas sociais. 

É adesiva aos corpos e comportamentos, mas enquanto realidade histórico-discursiva. 

O que se tem, portanto, é um mecanismo complexo e fracionado de exercício de poder 

sobre os corpos – daí o uso do termo microfísica do poder – pois Foucault  (2011, p. 8) 

compreende o poder  

 

não como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, 
induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como 
uma rede produtiva que atravessa todo o corpo muito mais que uma instância 
negativa que tem por função reprimir. 

 

O que se observa, então, são enredamentos de discursos de saber que se manifestam no 

corpo e na alma dos personagens sociais, sempre em função de um poder (disciplinar), 

retroalimentando-se constantemente nesta tessitura histórico-cultural-social e de produção de 

sentidos. E por esta complexidade mesma dos mecanismos, atrelada a desdobramentos 

ulteriores que os faz ainda mais fractais, torna-se imperceptível, anônima. 

A abordagem da noção de corpo e alma nessa pesquisa pode ser tomada como uma 

construção, que destaca a genealogia histórica produzida por Foucault para o curso “Os 

Anormais”. 

Desse modo, utiliza-se a noção de corpo e alma de Foucault como uma possível e 

potencial referência analítica ou ferramenta, para explicar os fenômenos e processos 

construídos historicamente que edificaram a noção de anormalidade na modernidade.  

Esta pesquisa constituiu como objeto de investigação as noções de corpo e alma no curso 

“Os Anormais”, que contribuíram para a concepção de anormal e constituição do sujeito na 

modernidade. Portanto, neste trabalho objetivou-se mapear as disposições das noções de corpo 

e alma que constituíram o sujeito moderno no curso “Os Anormais”. Por meio da análise das 

relações de poder/saber que sedimentaram historicamente as figuras do monstro, do indivíduo 

a ser corrigido, do onanista e os demais elementos que marcaram o registro da concepção de 

anormalidade no período correspondente do século XVI ao século XIX na França. 

Nesse sentido, buscou-se fazer um mapeamento da genealogia das noções de corpo e 

alma nos processos discursivos que constituíram a concepção de anormal. A partir dessas 

ferramentas, procurou-se refletir e problematizar sobre o impacto dessas práticas discursivas na 

contemporaneidade. 
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1.1 A METODOLOGIA EMPREGADA NA PESQUISA 

 

Tem-se esta pesquisa como principal referência teórico-metodológica as contribuições 

da genealogia de Michel Foucault no campo de investigação das ciências humanas. Nesse 

sentido, buscou-se fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o tema com leitura e fichamentos. 

Realizou-se uma revisão teórica do tema a partir das seguintes fontes: as fontes 

primárias foram os livros de autoria de Michel Foucault. As fontes secundárias foram os livros 

de comentadores da obra foucaultiana. As fontes terciárias foram revistas impressas e sites da 

internet.  

A base de dados utilizada nesta pesquisas foi o Banco de Teses e Portal de Periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), antiga Biblioteca 

Regional de Medicina e atual Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências 

da Saúde (BIREME), Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia-Brasil (BVS-Psi Brasil), 

Bibliothèque Nationale de France (GALLICA-BNF), Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

 

1.2 MAPEAMENTO DAS NOÇÕES DE CORPO E ALMA 

 

Encerrada a fase da revisão de fontes primárias, foi iniciado o processo de mapeamento 

das noções de Corpo e Alma não linear de forma transversal no livro “Os Anormais”. O termo 

mapeamento basicamente é utilizado na acepção que o assemelha a um procedimento de 

identificar e localizar textualmente os elementos de corpo e alma no curso “ Os Anormais”. 

Neste procedimento buscou-se revelar as disposições textuais dos elementos de corpo e alma 

que compõem essas figuras da anormalidade, registrando-os por parágrafo e página. Esse 

registro possibilitou verificar o número e identificar as principais citações das três figuras (o 

monstro, o onanista, o incorrigível), além de outros elementos durante todo o curso. 

O mapeamento dos elementos de corpo e alma no curso “Os Anormais” abrangeu todas 

as 11 aulas, de janeiro a março de 1975. No entanto, para melhor exemplificar didaticamente, 

esse mapeamento foi dividido entre os três meses que ocorreram o curso. 

Nas aulas do mês de janeiro é nítido o maior destaque dado à figura do monstro pelo 

autor pelas referências constantes feitas e em menor escala às figuras do indivíduo a ser 

corrigido e do onanista. Nessas primeiras aulas foi abordado o exame médico-legal ou exame 
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psiquiátrico, embora seja um tema abordado durante todo o curso. O tema do sujeito aparece 

frequentemente associado ao exame. 

 Nas aulas de fevereiro e março verificou-se um destaque dado pelo autor à figura do 

onanista. No entanto, a figura do indivíduo a ser corrigido foi mencionada pelo autor de forma 

tímida ao longo de todo o curso. 

 

1.3 DESENHO DA CONFIGURAÇÃO GENEALÓGICA DAS NOÇÕES CORPO E ALMA 

NO CURSO 

 

Terminado o mapeamento foi iniciado o desenho da configuração genealógica noção 

de corpo e alma, que compõe a noção de anormalidade e a constituição do sujeito moderno. O 

desenho foi configurado conforme os elementos destacados na pesquisa.  

Nesse sentido, tem-se a descrição dos elementos de corpo e alma na figura do monstro, 

do indivíduo a ser corrigido, da figura do onanista, nos procedimentos de exame e seus efeitos 

no sujeito. 

Os elementos de corpo e alma do indivíduo a ser corrigido identificados foram situados 

no período correspondente às aulas de 22 janeiro de 1975 e 19 de março de 1975. Os elementos 

de corpo e alma da Figura do Onanista destaca-se entre os períodos das aulas de 15 de janeiro 

e 22 de janeiro de 1975, e de 12, 19, 26 de fevereiro e 12 de março de 1975. Os elementos de 

corpo e alma da Figura do Monstro destacam-se no período de aulas correspondente aos dias 

08, 22, 29 de janeiro, de 5, 12, 19 de fevereiro de 1975 e de 12 de março de 1975. O exame 

destaca-se no período de aulas correspondente a 08, 15, 29 de janeiro, de 5, 12, 19 de fevereiro 

de 1975 e de 12 de março de 1975. O sujeito destaca-se no período de aulas correspondente a 

08, 29 de janeiro e 5 de fevereiro de 1975. Além disso, trabalhou-se a genealogia histórica em 

torno de outros elementos de corpo e alma destacados pelo autor. 

A partir do desenho foi possível elaborar uma ordenação para a escrita e desenvolver a 

análise dialógica dos elementos de corpo e alma destacados na pesquisa. Essa análise envolveu 

comentadores e outros autores que guardam proximidade teórica e relevante sobre a temática. 

Nessa etapa da pesquisa foram utilizados descritores específicos para busca de cada tema a ser 

investigado. 

No tema do sujeito foram utilizadas as versões em português, inglês e francês dos 

seguintes descritores: Sujeito e Foucault, Sujeito Criminoso, Sujeito Sapiente e Foucault, 

Sujeito Jurídico e Foucault, Sujeito Punível e Foucault, Sujeito Delinquente e Foucault. 



18 

No tema do exame foram utilizadas as versões em português, inglês e francês dos 

seguintes descritores: Exame mental e Foucault, Exame psiquiátrico e Foucault. 

No tema do monstro foram utilizadas as versões em português, inglês e francês do 

seguinte descritor: Monstro e Foucault. 

No tema do onanista foram utilizadas as versões em português, inglês e francês dos 

seguintes descritores: Masturbador e Foucault, Masturbação e Foucault, Possessão e Foucault, 

Feiticeira e Foucault. 

No tema do indivíduo incorrigível foram utilizadas as versões em português, inglês e 

francês dos seguintes descritores: Foucault e indivíduo incorrigível, Foucault e Criança indócil, 

Indivíduo Indomável. 

No tema do anormal foram utilizadas as versões em português, inglês e francês dos 

seguintes descritores: Anormal e Foucault, Charles Jouy e Foucault. 

Nesse sentido foram selecionados pelo abstract vários artigos em inglês, francês, 

espanhol e português. No entanto, nem todos foram citados no corpo do trabalho por divergirem 

do foco específico da pesquisa. Esta dissertação utilizou como um dos instrumentos de pesquisa 

o Endnote. Porém, o melhor aproveitamento obtido entre as ferramentas de pesquisa pela 

diversidade e quantidades de artigos encontrados foi o portal de periódicos do Capes acessado 

via proxy da Unifesp, o que ampliou o acesso a um maior número de fontes de dados e a artigos 

pagos. 

No primeiro momento da escrita do texto foi priorizado a organização sistematizada da 

dissertação estruturando-a em capítulos. Esses capítulos foram distribuídos conforme os tópicos 

principais de corpo e alma relevados e tematizados nesta pesquisa. 

Esta primeira parte aprofundou-se mais na análise dialógica da cartografia na preparação 

para qualificação. No segundo momento da escrita do texto para defesa buscou-se realizar 

análise crítica dos resultados da pesquisa e reflexão, aprofundando as discussões em torno dos 

temas destacados. Os tópicos tematizados foram divididos em capítulos conforme segue. 

No capítulo dois foi tematizado o sujeito e mapeado em suas diferentes manifestações 

no curso “Os Anormais”: criminoso, delinquente, jurídico, punível e sapiente. Foi destacado o 

tema do sujeito enquanto centralidade na obra de Foucault. Foi relevado neste tópico o 

delineamento de uma variedade de sujeitos produzida e necessária ao entendimento da 

constituição do sujeito moderno. 

O capítulo três foi dedicado ao “exame”, elemento essencial à nova tecnologia da alma. 

Portanto, o exame foi descrito nesse tópico em suas regras, propriedades e formulações 

discursivas. Procurou-se compreender como no exame cristalizaram-se as estratégias e técnicas 
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disciplinares de objetivação e produção de sujeitos. Que possibilitaram a junção entre discurso 

médico e jurídico, e, sobretudo, sua contribuição no empoderamento da Psiquiatria enquanto 

ramo da medicina e da proteção social. 

No capítulo quatro realizou-se a descrição da genealogia de corpo e alma na figura do 

monstro. Relevada a taxonomia da figura do monstro elaborada no curso “Os Anormais”, 

delineando historicamente o papel dessas figuras no desenvolvimento das definições e 

delimitações de anormalidade. 

No capítulo cinco foi realizada a descrição da genealogia de corpo e alma da figura do 

onanista. Descreveu-se as formas e enunciações discursivas que marcaram sua intervenção 

sobre o corpo. Desde as intervenções sobre o corpo encarnado do penitente na confissão 

sacramental ao corpo sexualizado da criança masturbadora. Nessa rede discursiva foram 

traçados os pontos de intersecção da medicina com a sexualidade, família e saúde. 

No capítulo seis foi realizada a abordagem do tema da figura do Indivíduo a ser 

corrigido. Figura que, por seu caráter universal, difere do monstro, que é uma exceção. A 

questão do internamento e a atenuação desta figura no contexto do curso. 

No capítulo sete realizou-se a discussão da genealogia de corpo e alma do Anormal. 

Partindo do caso Charles Jouy que, emblematicamente, incorpora as três figuras indicadas por 

Foucault (2001). Dispostas dentro da tríade do monstro, onanista e indivíduo incorrigível, que 

são essenciais à constituição da noção de indivíduo de anormal na modernidade. Destaque aos 

processos psiquiatrização da infância, sexualidade infantil, estado e hereditariedade e 

perspectiva médico-higienista. 

No final, pretendeu-se, a partir das ferramentas históricas relevadas na pesquisa, refletir 

sobre as possíveis perspectivas de análise nos contextos históricos contemporâneos.  
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2 O SUJEITO: CRIMINOSO, DELINQUENTE, JURÍDICO, PUNÍVEL E SAPIENTE 
 

Neste tópico aborda-se a noção de sujeito em Foucault e os demais sujeitos relevados 

por ele no curso “Os Anormais”: criminoso, delinquente, jurídico, punível e sapiente. Esses 

sujeitos foram destacados a partir de uma perspectiva genealógica no curso “Os Anormais”. E 

são o resultado de uma análise histórica dos processos de objetivação e subjetivação que 

permitiram a constituição desses sujeitos modernos.  

 

2.1 O SUJEITO EM FOUCAULT 

 

O sujeito foi um tema essencial no pensamento de Michel Foucault, que desenvolveu 

uma crítica radical ao sujeito como entendido pela filosofia de Descartes a Sartre, isto é, como 

consciência solipsista e a-histórica, autoconstituída e absolutamente livre (REVEL, 2005, p. 

84). 

Noções de eu pensante (Descartes), a mônada (Leibniz), o sujeito do conhecimento 

(Kant) foram primordiais para estabelecer a ideia que sujeito é uma entidade dada, uma 

propriedade da condição humana, estando aí sempre presente no mundo (VEIGA-NETO, 2014, 

p. 108). É assim que a noção de sujeito é relevada, no transcurso da Modernidade, enquanto 

elemento dado, constituído enquanto realidade de Natureza, conforme explicitado no trecho a 

seguir: 

 

A própria noção moderna de que sujeito é a matéria-prima a ser trabalhada 
pela Educação-seja para levá-lo de um estado selvagem para um estado 
civilizado (como pensou Rousseau), seja para levá-lo da menoridade para a 
maioridade (como pensaram Kant, Hegel e Marx) – partiu do entendimento 
de que o sujeito é uma entidade natural e, assim, preexistente ao mundo social, 
político, cultural e econômico. (VEIGA-NETO, 2014, p. 108). 

 

Ao contrário da concepção foucaultiana, presente enquanto pressuposto fundante do seu 

pensamento, a qual considera que o sujeito de conhecimento moderno é fabricado através de 

multifacetados embates sócio-históricos, Foucault não aceitou a concepção de que sujeito é algo 

sempre dado como uma entidade preexistente ao mundo social. Por isso dedicou seu estudo não 

somente a dizer como se constitui a noção de sujeito, que é própria da modernidade, mas os 

modos como nós mesmos nos constituímos como sujeito moderno (VEIGA-NETO, 2014, p. 

107). 
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De fato, Foucault não foi o único nem mesmo o primeiro a abandonar noção moderna e 

iluminista de sujeito. A noção de “sujeito desde sempre aí” foi abandonada por pensadores, 

como Friedrich Nietzsche já na segunda metade do século XIX e de Martin Heidegger, Ludwig 

Wittgenstein e Norbert Elias na primeira metade do século XX.  

Nesse contexto, Foucault investigou de forma bem detalhada e trabalhou para explicar 

de que maneiras esse sujeito se constitui (VEIGA-NETO, 2014, p. 110-111). 

 

A afirmação de que o sujeito tem uma gênese, uma formação, uma história, e 
que ele não é originário, foi, sem dúvida, muito influenciada em Foucault pela 
leitura de Nietzsche, de Blanchot e de Klossowski, e talvez também por aquela 
de Lacan; ela não é indiferente à assimilação frequente do filósofo à corrente 
estruturalista dos anos 60, visto que a crítica das filosofias do sujeito encontra-
se também em Dumézil, em Lévi-Strauss e em Althusser. (REVEL, 2005, p. 
84-85). 

 

Como também é possível reconhecer: 

 

Respondendo a uma questão que lhe é formulada sobre se não haveria uma 
teoria do sujeito para os gregos, que se teria perdido com o cristianismo, 
Foucault afirma que “nenhum pensador grego encontrou uma definição de 
sujeito, nem mesmo procurou”. Daí afirmar que não há, para os gregos, 
sujeito. O que não quer dizer que eles não tinham tentado definir as condições 
nas quais se daria uma experiência que não é a do sujeito, mas a do indivíduo, 
na medida em que se procura constituir como mestre de si. (FONSECA, 2011, 
p. 29). 

 

Na antiguidade clássica grega não se fala em constituição de um sujeito, pois não houve 

naquele domínio um mecanismo de subjetivação, que, elaborando uma identidade própria, teria 

constituído um sujeito (FONSECA, 2011, p. 30). Essa concepção nos abre para o seguinte 

enfoque: 

 

Trata-se, portanto, de pensar o sujeito como um objeto historicamente 
constituído sobre a base de determinações que lhe são exteriores: esta é a 
questão que coloca, por exemplo. As palavras e as coisas ao interrogar essa 
constituição segundo a modalidade específica do conhecimento científico, 
visto que se trata de compreender como o sujeito pôde, numa certa época, 
tornar-se um objeto de conhecimento e, inversamente, como esse estatuto de 
objeto de conhecimento teve efeitos sobre as teorias do sujeito como ser vivo, 
falante e trabalhador. (REVEL, 2005, p. 84). 

 

As disposições discursivas que permitem pensar o sujeito como objeto são explicadas 

da seguinte forma por Foucault. No texto o “Sujeito e o poder”, procura explicar da seguinte 

maneira os três modos de objetivação que transformam o ser humano em sujeito. 
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 O primeiro modo parte da investigação que visa ao estatuto de ciência com a 

objetivação do sujeito do discurso da gramática geral à Biologia. O segundo modo é o da 

objetivação do sujeito nas práticas divisoras: o sujeito é dividido em seu interior e em relação 

aos outros como o louco e o são. No terceiro, procurou estudar o modo como o ser humano 

torna-se sujeito, por exemplo como o homem aprendeu a se reconhecer como sujeito da 

sexualidade (FOUCAULT, 2010, p. 273). 

De fato, esses modos permitem analisar como são os processos de objetivação 

desenvolvidos na produção de sujeitos na modernidade. Todavia, é a somatória do processo de 

objetivação e do processo de subjetivação que vai permitir a constituição do indivíduo moderno. 

O processo de objetivação o torna objeto dócil e útil e o processo de subjetivação o torna sujeito. 

Nesta pesquisa, mais adiante, destacam-se mais especificamente os aspectos do sujeito 

no curso “Os Anormais” em termos dos processos de objetivação e subjetivação. Por ora, 

aborda-se o tema do sujeito e o poder na seção que se segue. 

 

2.2 O SUJEITO E O PODER EM FOUCAULT  

 

Foucault busca desembaraçar na trama histórica a multiplicidade de saberes e poderes 

que produzem os sujeitos. Essa análise dinâmica na dimensão histórica e cultural possibilita 

entender os modos de objetivação e subjetivação pelos quais os seres humanos tornam-se 

sujeitos. Foucault dedicou vários anos do seu trabalho à questão do sujeito e implicações com 

o poder. É o que se pode depreender da seguinte afirmação: 

 

Assim, não é o poder, mas o sujeito, que constitui o tema geral de minha 
pesquisa. É verdade que me envolvi bastante com a questão do poder. Pareceu-
me que, enquanto o sujeito humano é colocado em relações de produção e 
significação, é igualmente colocado em relações de poder muito complexas. 
(FOUCAULT, 2010, p. 274).  

 

Portanto, nessa afirmação, Foucault deixa claro a relação intrínseca do seu tema geral 

de pesquisa com as relações de poder. Por isso, para compreender como desenvolveu a pesquisa 

de Foucault sobre o sujeito, reciprocamente, deve-se entender como se dá sua investigação 

sobre as relações de poder. 

É possível verificar onde está o estudo de poder em Foucault pela inserção da 

perspectiva de preocupação com o sujeito. Estava claro para ele que o sujeito está preso às 

relações de produção e significação tanto como nas relações complexas de poder (FONSECA, 

2011, p. 30). 
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De certo modo, em algumas obras como “Vigiar e punir: nascimento da prisão”, foi 

enfatizado de forma clara a questão do poder. Os jogos e relações de poder estavam explícitos 

na sua análise do suplício, das prisões, dos quartéis, da delinquência, do panoptismo. Os efeitos 

do poder disciplinador sobre os corpos docilizados foram destacados nessa obra. 

De fato, Foucault empreendeu um estudo detalhado das relações de poder em parte dos 

seus trabalhos. O que pode ser considerado um tratamento indireto dos processos que incidem 

sobre o indivíduo. Nos modos de objetivação que o produz para ser um objeto dócil e útil e nos 

modos de subjetivação que o produz para ser um sujeito preso numa identidade determinada 

(FONSECA, 2011, p. 32).  

De certo modo, Foucault vai estabelecer sua análise do poder em termos de uma 

genealogia das relações de forças, embora houvesse outras formas de abordagem das relações 

de poder bem como das relações de produção e significação. 

De fato, existiam outros instrumentos para abordar as relações de produção e 

significação desenvolvidos pela história, pela teoria econômica, pelas teorias da semiótica e da 

linguística; por outro lado, o conhecimento das relações de poder apoiava-se, sobretudo, nos 

modelos jurídicos que questionam o que legitima o poder e modelos institucionais que 

questionam o significado do Estado (FONSECA, 2011, p. 30). 

Ora, os modelos jurídicos e institucionais do poder não contemplavam as lutas 

cotidianas daqueles que, numa dimensão micro, se debatem nas malhas do poder. Portanto, 

ambos os modelos representam instrumentos de estudo das relações de poder que não observam 

que o poder não é unicamente uma questão teórica, mas algo que, sobretudo, faz parte da nossa 

experiência real (FONSECA, 2011, p. 31). O modelo jurídico estava preso ao plano pragmático 

do direito e o modelo institucional ao plano do aparelho de Estado. Esses modelos situados no 

campo teórico não alcançavam em sua análise as relações de poder ocorridas as margens desses 

planos.  

Por isso, a ineficiência desses modelos como instrumentos para analisarem as relações 

de poder se dá pela sua dificuldade em avançar de forma empírica, nesse processo, para 

aglutinar um maior número de relações entre a teoria e a prática (FONSECA, 2011, p. 31). 

Diferentemente dos modelos jurídicos e institucionais, a nova abordagem foucaultiana 

possibilita o deslocamento do escopo de análise do plano macro para o micropolítico das 

relações de poder. Esse deslocamento permite inverter o fluxo de análise em uma nova 

economia de relações de poder, que parte das formas de resistência ao poder para analisar as 

relações de poder através dos antagonismos das estratégias. Por isso, um caminho possível para 
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descobrir o que significa em nossa sociedade a sanidade talvez seja investigar o que ocorre no 

campo da insanidade (FOUCAULT, 2010, p. 276). 

No entanto, é a partir dos acontecimentos históricos de determinado contexto discursivo, 

com seus respectivos regimes verdade e seus rituais de poder, é que podemos dizer que Foucault 

isola rituais meticulosos das estratégias de poder. A partir daí, prepara os elementos necessários, 

as bases conceituais do seu trabalho que permitirão a construção de uma história de diferentes 

modos de subjetivação do homem na cultura ocidental (FONSECA, 2011, p. 39). 

Assim, a construção dessa história por meio de diferentes modos de subjetivações 

permite destacar na nova economia das relações de poder maneiras distintas de reação e 

resistência do sujeito ao poder. O louco, o insano, o usuário de saúde mental que reivindica um 

lugar de singularidade expressiva que não se encaixa numa nosografia patológica e resiste a 

uma ordenação manicomial de um poder de normalização. Por isso, “o autor propõe avançar 

em direção a uma nova economia de relações de poder, de tal forma a constituí-la mais 

empiricamente, consiste em ligar as formas de resistência aos diferentes tipos de poder” 

(FONSECA, 2011, p. 32). 

Ora, Foucault também questiona as noções de poder como uma entidade jurídica ou 

supraestatal. Por isso, para Foucault, “o poder em si não existiria, mas sim feixes de relações 

de poder, de relações de forças” (FONSECA, 2011, p. 34). 

De certo modo, Foucault provoca uma mudança radical na maneira de pensar o poder. 

O poder, para Foucault, possui uma textura capilar difusa de relações de forças, com múltiplos 

sentidos e direções. Essa concepção delineia o seguinte enfoque: 

 

Se, de um lado, a noção de poder como entidade localizável, que atua mediante 
a dominação e a repressão, leva a identificação de focos centralizadores das 
atuações de tal entidade, de outro, a noção de poder como relações de forças 
produtoras leva ao reconhecimento da difusão e da capilaridade por elas 
atingidas, uma vez que produzem pensamentos discursos e atitudes. É 
justamente essa produção de ideias, e atos, a partir de cada indivíduo, que 
assegura sua difusão e sua ramificação capilar. Daí as relações de poder 
poderem ser entendidas como micro poderes, já que dizem respeito as 
realidades concretas e infinitesimais do cotidiano dos indivíduos.  
(FONSECA, 2011, p. 37). 

 

A noção de poder que reprime, que se opõe de fora, é substituída por Foucault a princípio 

pela ideia de relações de força que produzem prazeres, coisas, formam saberes e produzem 

discursos. Essas relações de força em sua disposição não comportam uma antítese entre dentro 

e fora, pois devemos reconhecer o seguinte:  
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E é o caráter relacional do poder que determina que as oposições a seu 
exercício não possam ocorrer de fora de sua malha. Não há possibilidade de 
resistência a partir de um exterior das relações de força, pois esse exterior não 
existe. As resistência possuem um caráter relacional, da mesma forma que os 
mecanismos de poder. (FONSECA, 2011, p. 37). 

 

As relações de poder devem ser investigadas nos pontos de conflito ou luta e suas formas 

de oposição. Pode-se apontar um exemplo de luta no fato que ocorreu no início do século 

passado no Rio de Janeiro, quando da capital da República, na revolta popular contra a 

vacinação obrigatória da varíola, chamada Revolta da Vacina. Essa campanha autoritária em 

1904 foi conduzida pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz.  

O sanitarista havia convencido o Congresso a aprovar uma lei que tornava obrigatória e 

autorizava o uso da força policial para vacinação da população. A população se opôs à ação dos 

agentes sanitaristas que invadiam as casas para forçar a vacinação. 

O enfrentamento entre a população e os agentes do governo durou sete dias. Essa luta 

ilustra uma oposição aos efeitos do poder médico e legal instituído sobre os corpos das pessoas. 

É uma reação de resistência da população contra práticas do biopoder da medicina e higiene 

pública do século XX. Além desta, existem ainda outras lutas de oposição. 

Como exemplo de lutas de oposição nos últimos anos foram as de oposição do poder 

dos homens em relação às mulheres, dos pais em relação aos filhos, da psiquiatria em relação 

ao doente mental, da medicina em relação à população e da administração sobre o estilo de vida 

das pessoas (FOUCAULT, 2010, p. 276). 

As lutas de oposição possuem um caráter transversal e têm como objetivo os efeitos de 

poder. De certo modo, questionam o estatuto do indivíduo moderno enquanto resultado dos 

efeitos do poder no processo de subjetivação de uma identidade determinada. Essas lutas de 

oposição questionam essas identidades como o delinquente, o louco, o criminoso. 

Geralmente são consideradas transversais por não estarem delimitadas geograficamente 

em um país, e abrangentes porque não estão restritas a uma única forma política e econômica 

de governo. Além disso, essas lutas têm como objetivo os efeitos de poder, por exemplo, efeitos 

do poder médico sobre os corpos das pessoas. Elas são lutas imediatas, pois criticam instâncias 

de poder mais próximas, que exercem ações sobre os indivíduos, não almejam um inimigo 

maior, mas, sobretudo, o inimigo imediato, mas tampouco esperam uma resolução de 

problemas no futuro como fim da luta de classes e possuem um caráter anárquico 

(FOUCAULT, 2010, p. 277). 

De certo modo, as lutas de oposição confrontam na sociedade os padrões 

comportamentais estabelecidos para determinados papéis sociais associados a certo estatuto de 
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individualidade. A partir desses papéis espera-se que as pessoas se conformem dentro de certas 

configurações subjetivas produzidas socialmente. Esses processos de subjetivação são o 

resultado dos efeitos do poder sobre corpos a serem docilizados. É nesse terreno que as lutas 

confrontam e desafiam o poder normalizador. Podem-se situar entre outras nesse terreno as 

lutas de identidade de gênero contra os processos heteronormativos. 

Portanto, em seus aspectos específicos são lutas que questionam o estatuto do indivíduo, 

pois ratificam o direito de ser diferente, enfatizam tudo que torna o indivíduo verdadeiramente 

individual, criticam tudo aquilo separa os indivíduos, fragmenta a vida comunitária, o obriga a 

voltar para si mesmo, ligando-o à sua própria identidade de forma coercitiva. Não são contra e 

nem a favor do indivíduo, mas combatem o governo da individualização (FOUCAULT, 2010, 

p. 277).  

Essas lutas são dispostas nas redes de poder e saber, constituindo uma oposição aos 

efeitos do poder sobre os seres humanos. Ora, nessa malha de onde opera determinado regime 

de saber que desencadeia uma oposição daqueles que não se ajustam a seus esquemas de 

normatização. Em síntese, o objetivo dessas lutas não é combater uma instituição, um grupo, 

uma elite, ou uma classe, mas, sobretudo, uma técnica ou forma de poder (FOUCAULT, 2010, 

p. 278). 

 

Essa forma de poder aplica-se à vida cotidiana imediata que categoriza o 
indivíduo, marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria 
identidade, impõe lhe uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os 
outros tem de reconhecer nele. É uma forma de poder que faz dos indivíduos 
sujeitos. Há dois significados para a palavra sujeito: sujeito ao outro através 
do controle e da dependência, e ligado à sua própria identidade através de uma 
consciência ou do autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder 
que subjuga e sujeita. (FOUCAULT, 2010, p. 278). 

 

Ou seja: 

 

Pode-se então dizer que o termo “sujeito” serviria para designar o indivíduo 
preso a uma identidade que reconhece como sua, assim constituído a partir 
dos processos de subjetivação. Esses processos, justapostos aos processos de 
objetivação, explicitam por completo a identidade do indivíduo moderno: 
objeto dócil útil e sujeito. (FONSECA, 2011, p. 30). 

 

Até agora, tem-se destacado as lutas de oposição de determinadas demarcações 

indentitárias. Entretanto, no passado, desde a Idade Média existiram lutas, mas de outro tipo e 

ordem como se verá a seguir.  
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Há três tipos de lutas, que são as contra as formas de dominação, de exploração e de 

sujeição. Na sociedade feudal prevaleceram as lutas contra a dominação étnica e social, já no 

século XIX estava no primeiro plano a luta contra a exploração (FOUCAULT, 2010, p. 278). 

O que se tem destacado como luta privilegiada na contemporaneidade são as lutas de 

sujeição. Na verdade, é o que se pode inferir da seguinte afirmação: “E, atualmente, a luta contra 

as formas de sujeição – contra a submissão da subjetividade – está se tornando cada vez mais 

importante, a despeito de as lutas contra as formas de dominação e exploração não terem 

desaparecido. Muito pelo contrário” (FOUCAULT, 2010, p. 278). 

De fato, Foucault ressalta essa mais recente modalidade de luta que é contra formas de 

sujeição. Nesse sentido, os embates ocorrem no campo de relações de força com suas 

estratégias, táticas e dispositivos que produzem determinada subjetividade. É nesse campo de 

relações de força que se podem relevar as interações entre poder, saber e sujeito. 

O poder é analisado segundo a perspectiva das estratégias de que se utiliza em domínios 

diferentes da vida cotidiana dos indivíduos. Nesse aspecto, é impossível pensar a seu respeito 

sem estar pensando na própria constituição do sujeito (FONSECA, 2011, p. 33). De certo modo, 

o que Foucault propõe em sua análise é uma inversão que vai da dimensão micro para uma 

dimensão macro das relações de poder. 

A análise das relações de poder de Foucault parte de uma perspectiva ascendente de 

análise de mecanismos infinitesimais que têm história, caminhos, técnicas e táticas para depois 

examinar como esses mecanismos de poder são ainda investidos, utilizados, subjugados por 

mecanismos mais gerais e formas de dominação global (FONSECA, 2011, p. 36). 

Dessa maneira, essa forma de análise das relações de poder tem sua gênese no interstício 

dos processos de objetivação e subjetivação. O sujeito é o elemento condutor da análise das 

relações de poder. A partir desse enfoque pode-se reconhecer que: 

 

O estudo do poder nas obras de Foucault deve ser compreendido sob ótica da 
necessidade de uma ampliação dos conhecimentos de seus procedimentos e 
estratégias, a fim de clarificar os processos de objetivação e subjetivação do 
ser humano em nossa cultura. Ele estaria inserido, portanto, na perspectiva da 
temática geral do sujeito. Este estudo está, assim, vinculado à sua preocupação 
com o sujeito. (FONSECA, 2011, p. 32). 

 

De fato, Foucault (2010, p. 272-273) revela no texto “Sujeito e poder” que durante vinte 

anos o sujeito tinha sido o tema geral de sua pesquisa. No entanto, mesmo admitindo a definição 

de um único tema geral como fio condutor de toda uma trajetória intelectual não se pode 
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abandonar o olhar para um pensamento ainda em constituição, e que compreende, portanto, a 

historicidade dos modos como Foucault se posiciona ante seus trabalhos (SILVA, 2013, p. 10). 

Foucault, ao desenvolver toda a sua trajetória epistêmica, não pretendia constituir uma 

história geral do sujeito, mas buscava elaborar uma história crítica de como as pessoas se 

transformam em sujeitos, ou seja, uma história crítica da subjetividade na modernidade. A 

seguir, apresenta-se um panorama da situação do curso nas fases da obra de Michel Foucault. 

 

2.3 OS ANORMAIS: AS FASES DA OBRA DE MICHEL FOUCAULT 

 

Salma Tannus Muchail agrupa as obras do autor em três fases: uma empírico-descritiva, 

que engloba “História da Loucura e a idade clássica”, “Nascimento da Clínica” e “As palavras 

e as Coisas”; outra metodológica na “Arqueologia do saber”, e outra fase descritiva em “Vigiar 

e Punir”, e obras referentes à “história da sexualidade” (FONSECA, 2011, p. 15). 

 

Não há como deixar de reconhecer um encadeamento lógico de suas principais 
obras, a partir da publicação de “Vigiar e punir”, em função de uma 
preocupação crescente e cada vez mais nítida em compreender alguns dos 
processos de produção do indivíduo, sendo que, dentre eles, o processo de 
constituição do sujeito moderno. (FONSECA, 2011, p. 39). 

 

O tema do sujeito atravessa a obra de Foucault desde a fase arqueológica até a 

genealógica. Nos anos 1970 tem início a fase genealógica do seu trabalho, e o curso “Os 

Anormais” (1974-1975) pertence a esse período da sua trajetória filosófica. 

 

Nos livros da década de sessenta, Foucault procura estudar as teorias das 
ciências humanas acentuando o seu aspecto de discurso objeto, isto é, ele 
procura compreender a sua história nos termos das regras que regulam e 
determinam o discurso dessas ciências e que permanecem inacessíveis ao 
sujeito desse discurso. (SOUZA, 2008, p. 95). 

 

É possível reconhecer: 

 

Daí a maneira de Dreyfus e Rabinow organizarem seu trabalho sobre a obra 
de Foucault, em que, que num determinado momento, discutem os textos que 
permitiriam a compreensão do estudo que Foucault faz da constituição do 
indivíduo moderno como objeto, um corpo dócil e útil (“genealogia do 
indivíduo moderno enquanto objeto”) e, num outro momento, discutem os 
textos que permitiriam a compreensão de seu estudo sobre a constituição do 
indivíduo moderno como sujeito, ou seja: indivíduo preso à sua própria 
identidade pela consciência de si (“genealogia do indivíduo moderno 
enquanto sujeito”). (FONSECA, 2011, p. 28). 



29 

Ao analisar o curso “Os Anormais”, verificam-se vários elementos de uma fase 

genealógica. No curso, Foucault vai desenvolver as genealogias de algumas figuras e de outros 

elementos de corpo e alma. O monstro, o onanista, os exames, são entre outros os diversos 

elementos submetidos ao escrutínio genealógico. 

A seguir, situam-se os aspectos gerais das temáticas abordadas por Foucault no curso 

“Os Anormais”. 

 

2.4 A QUESTÃO DO SUJEITO NO CURSO “OS ANORMAIS” 

 

No curso “Os Anormais”, como na maior parte da produção intelectual de Foucault, “o 

sujeito” constitui-se um tema transversal. Os sujeitos particularmente relevados por Foucault 

no curso “Os Anormais” foram o sujeito criminoso, o sujeito delinquente, o sujeito jurídico, o 

sujeito sapiente e o sujeito punível.  

Embora existam autores que indiquem a constituição de outros sujeitos como o “sujeito 

perigoso” (CAMPOS, 2013), Foucault no curso “Os Anormais” abordou a questão do indivíduo 

perigoso (FOUCAULT, 2001, p. 43) ou considerado perigoso, mas não mencionou 

textualmente a noção de sujeito perigoso.  

Foucault (2010) descreveu três modos de objetivação que transformam o ser humano 

em sujeito. Nesse aspecto, os sujeitos delineados no curso “Os Anormais” seriam o resultado 

do segundo modo da objetivação do sujeito nas práticas divisoras, então ter-se-ia o sujeito 

dividido em seu interior e em relação aos outros como o criminoso e o bom rapaz, o delinquente 

e o comportado, o jurídico e o extrajurídico, o sapiente e o ignorante, o punível e o impunível. 

Os processos de objetivação são as práticas dentro de nossa cultura que procuram fazer 

do homem objeto. Os estudos de Foucault mostram como a partir de mecanismos disciplinares 

foi possível constituir o ser humano enquanto objeto dócil e útil. Os processos de subjetivação 

localizam-se no âmbito das práticas, dentro de nossa cultura, que fazem do homem sujeito, 

sendo ele preso a uma identidade que lhe é atribuída como própria. No entanto, a combinação 

de ambos os processos constitui o indivíduo moderno (FONSECA, 2011, p. 29). 

Veremos mais adiante os sujeitos produzidos dentro das práticas divisoras relevados no 

curso.  
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2.5 O SUJEITO SAPIENTE, SUJEITO JURÍDICO, SUJEITO PUNÍVEL, SUJEITO 

DELINQUENTE E O SUJEITO CRIMINOSO 

 

De certo modo, até o século XVIII, a mecânica de poder intrínseca ao sistema punitivo 

da época era marcada pela manifestação do poder do soberano. A toda infração a lei do rei 

deveria punir severa e publicamente, para inibir qualquer questionamento do poder do soberano. 

O sistema punitivo da época procurava aplicar penas corporais tão ou mais violentas 

que o próprio crime com intuito de neutralizar os efeitos do ato criminoso. 

Nesse contexto, destaca-se o Sujeito Sapiente ou sujeito detentor do saber, pois é aquele 

sujeito que é investido pelo saber do juiz. Esse sujeito era portador da verdade que o juiz 

buscava para julgar o crime. Para o juiz, bastava saber a verdade, ou seja, se o réu cometeu ou 

não o crime para que pudesse aplicar a lei e estabelecer a pena proporcional à gravidade do 

crime. O juiz nessa época se voltava para o criminoso, não para entender a sua natureza, mas 

para lhe extrair a verdade.  

 

Ou seja, o juiz deve conhecer a alma do criminoso para poder interrogá-lo 
como convém, para poder pegá-lo com suas perguntas, para poder tecer em 
torno dele toda a astúcia capciosa dos interrogatórios e lhe extorquir a verdade. 
É como sujeito detentor da verdade que o criminoso deve ser investido pelo 
saber do Juiz; não e nunca como criminoso, como quem cometeu o crime. 
Porque, ao confessar, todo esse saber se torna nesse mesmo instante, inútil 
para a determinação do castigo. Não é o sujeito criminoso, é o sujeito 
sapiente que é assim investido por esse saber. Portanto, podemos dizer, creio 
eu que até o fim do século XVIII a economia do poder punitivo era tal, que a 
natureza do crime, principalmente a natureza do crime monstruoso, não tinha 
por que ser colocada. (FOUCAULT, 2001, p. 107, grifo nosso). 

 

Nesse aspecto pode-se dizer que até o século XVII não se pode falar do sujeito 

criminoso, pois a natureza do criminoso não era objeto de investimento dos mecanismos de 

poder punitivo da época. Na verdade, os mecanismos de poder eram colocados em ação, 

sobretudo, para anular a monstruosidade do crime, conforme ilustra Foucault no trecho a seguir: 

 

Os mecanismos de poder são fortes o bastante para poderem, eles mesmos, 
absorver, exibir, anular, em rituais de soberania, a monstruosidade do crime. 
Nessa medida, não é necessário, é até impossível, no limite, haver algo como 
uma natureza do crime monstruoso. Não há natureza do crime monstruoso; na 
verdade, não há mais que um combate, que uma ira, que um furor, a partir do 
crime e em torno dele. Não há mecânica do crime que seria da alçada de um 
saber possível; não há mais que uma estratégia do poder, que exibe sua força 
em torno e a propósito do crime. É por isso que, até o fim do século XVII, 



31 

ninguém nunca se interrogou verdadeiramente sobre a natureza do criminoso. 
(FOUCAULT, 2001, p. 106). 

 

No entanto, no final do século XVIII surge uma nova economia dos mecanismos de 

poder, onde o poder se exerce de forma contínua, sem rituais como no feudalismo e na 

monarquia absoluta, mas através de mecanismos permanentes de vigilância e controle. 

Essa mudança ocorreu no período da revolução burguesa do século XVIII e início do 

século XIX que vê despontar uma nova tecnologia de poder essencialmente disciplinar 

(FOUCAULT, 2001, p. 107-109). Foucault destaca que esse novo poder disciplinar está 

vinculado à sociedade burguesa e o coloca como produtor das sociedades modernas 

(FONSECA, 2011, p. 40). 

Nos códigos jurídicos, desde o final do século XVIII, estava descrito que só poderia 

punir o que estivesse tipificado na lei penal (FOUCAULT, 2001, p. 19).  O sujeito jurídico é 

aquele que se encontra tipificado na lei nessa nova economia dos mecanismos do poder de 

punir.  

No antigo sistema era suficiente a infração estar tipificada na lei e se provar a ausência 

de demência para o crime constituir-se em matéria punível. Portanto, bastava provar a ausência 

de insanidade ou a existência da razão do sujeito (FOUCAULT, 2001, p. 143-145).  

 

Outrora, por exemplo na época em que a interdição era o grande procedimento 
judiciário para a loucura, o problema era sempre o de saber se o sujeito em 
questão não ocultava em si certo estado, aparente ou inaparente, de demência, 
estado de demência que o tornaria incapaz como sujeito jurídico, que o 
desqualificaria como sujeito de direito. (FOUCAULT, 2001, p. 178) 

 

No entanto, com advento de uma nova economia de poder punitivo, vê-se o 

fortalecimento do postulado da racionalidade. Nessa nova acepção, a constituição do sujeito 

punível exigiria minimamente a superposição de duas condições, que são a existência de uma 

razão inteligível para o ato cometido no crime e a existência de uma razão do sujeito autor da 

infração (FOUCAULT, 2001, p. 143-145). Conforme ilustra Foucault no trecho a seguir: 

 

Em segundo lugar, não apenas é preciso afirmar explicitamente a 
racionalidade do sujeito que vai ser punido, mas é igualmente obrigatório, 
nesse novo sistema, considerar passíveis de superposição duas coisas: de um 
lado, a mecânica inteligível dos interesses subjacentes ao ato; de outro, a 
racionalidade do sujeito que o cometeu. As razões de cometer o ato (que, por 
conseguinte, tomam o ato inteligível) e a razão do sujeito que torna o sujeito 
punível, esses dois sistemas de razões devem, em princípio, ser superpostos. 
(FOUCAULT, 2001, p. 144, grifo nosso). 
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Essa racionalidade foi examinada a partir da composição com outros saberes para além 

do saber jurídico da época. Entre os saberes científicos daquele período pode-se destacar uma 

nova especialidade no campo das ciências médicas.  

Particularmente, a nascente psiquiatria encontra aí um campo fértil de potencialização 

e entrelaçamento entre o discurso médico-jurídico.  

A razão que expõe a intencionalidade e inteligibilidade do ato criminoso são elementos 

essenciais para se considerar um sujeito punível. Nesse sentido, cabia ao psiquiatra indicar ao 

juiz a existência de uma razão duplamente qualificada no ato compreensível do crime e no 

infrator para que fosse aplicada a lei e exercido o poder de punir. 

 

Mas vocês veem ao mesmo tempo, que, se há uma deriva perpétua e necessária 
devida a essa mecânica no exercício do poder de punir uma deriva do código 
e da lei em direção a referência psíquica; em outras palavras, se em vez da 
referência à lei vai se preferir, e cada vez mais, a referência a um saber, e a 
um saber psiquiátrico, isso só pode se deve a existência, no próprio interior 
dessa economia, do equívoco, que vocês puderam notar em todo o discurso 
que tentei desenvolver, entre a razão do sujeito que comete o crime e a 
inteligibilidade do ato a punir. A razão do sujeito criminoso é a condição 
em que a lei se aplicará. Não se pode aplicar a lei se o sujeito não é razoável: 
é o que diz o artigo 64. Mas o exercício do direito de punir diz: só posso punir 
se compreendo por que ele cometeu seu ato, como ele cometeu seu ato; ou 
seja: se posso me ligar a inteligibilidade analisável, do ato em questão. 
(FOUCAULT, 2001, p. 146, grifo nosso).  

 

Nessa nova economia do poder punitivo ocorre um deslocamento da aplicação da lei do 

sujeito jurídico para o sujeito punível. Na constituição do sujeito punível o saber psiquiátrico, 

por meio dessa nova tecnologia que é o exame, produz o sujeito criminoso e o sujeito 

delinquente, conforme refere Foucault no trecho a seguir: 

 

Não é mais um sujeito jurídico que os magistrados, os jurados, têm diante de 
si, mas um objeto: o objeto de uma tecnologia e de um saber de reparação, de 
readaptação, de reinserção, de correção. Em suma, o exame tem por função 
dobrar o autor, responsável ou não, do crime, com um sujeito delinquente 
que será objeto de uma tecnologia específica. Enfim, creio que o exame 
psiquiátrico tem um terceiro papel: não apenas, portanto, dobrar o delito com 
a criminalidade, depois de ter dobrado o autor da infração com o sujeito 
delinquente. (FOUCAULT, 2001, p. 27, grifo nosso). 

 

O exame psiquiátrico produz a constituição do duplo psicológico-moral a partir da 

operação de dobramento de alguns elementos que vão constituir o sujeito delinquente e o sujeito 

criminoso. O sujeito delinquente configura-se como resultado dessa operação de dobramento 
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do autor do crime com um personagem, o delinquente. O sujeito criminoso é o resultado dessa 

operação de dobramento do delito com a criminalidade. 

 

Primeiro, o exame psiquiátrico permite dobrar o delito, tal como é qualificado 
pela lei, com toda uma série de outras coisas que não são o delito mesmo, mas 
uma série de comportamentos, de maneiras de ser que, bem entendido, no 
discurso do perito psiquiatra, são apresentadas como a causa, a origem, a 
motivação, o ponto de partida do delito. (FOUCAULT, 2001, p. 19). 

 

Foucault  (2001, p. 23) afirma que “a segunda função do exame psiquiátrico (sendo a 

primeira, portanto, dobrar o delito com a criminalidade) é dobrar o autor do crime com esse 

personagem, novo no século XVIII, que é o delinquente”. Segundo Foucault (2001, p. 22), “o 

exame psiquiátrico possibilita a transferência do ponto de aplicação do castigo, da infração 

definida pela lei a criminalidade apreciada do ponto de vista psicológico-moral”. 

Nesse contexto de uma nova economia do poder punitivo, à medida que a natureza do 

criminoso passa ser objeto de investimento dessa nova tecnologia é que surge naturalizada a 

noção de sujeito criminoso. Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Eis o crime, pelo jogo mesmo da nova economia do poder de punir, lastreado 
do que nunca havia recebido ainda e do que não podia receber na antiga 
economia do poder de punir; ei-lo lastreado de uma natureza. O crime tem 
uma natureza e o criminoso e um ser natural caracterizado, no próprio nível 
da sua natureza, por sua criminalidade. Com isso, vocês estão vendo que é 
exigido, por essa economia do poder, um saber absolutamente novo, um saber 
de certo modo naturalista da criminalidade. Vai ser preciso fazer a história 
natural do criminoso como criminoso. (FOUCAULT, 2001, p. 111-112).  

 

O sujeito criminoso está aí colocado, nesse lugar onde a natureza do criminoso ganha 

materialidade a partir de uma criminalidade baseada nos interesses subjacentes do ato. Essa 

materialidade constitui-se “[...] o verdadeiro alvo da ação punitiva, em que o exercício do poder 

de punir tem como objeto a mecânica do interesse próprio do criminoso [...]” e nesse momento 

que não se pune mais o crime, mas, sobretudo, o criminoso (FOUCAULT, 2001, p. 144). 

Essa análise crítica da subjetividade foi efetuada, principalmente em relação às teorias 

da subjetividade na modernidade. Teorias constituídas em campos do conhecimento como a 

psiquiatria e a psicologia que subsidiaram tais práticas a partir da noção sujeito psicológico. 

De modo geral, pode-se dizer que as redes de saberes psis forneceram elementos e 

técnicas necessárias à constituição dos sujeitos delinquentes e criminosos. 

As descrições dos sujeitos relevados por Foucault traduzem nitidamente a sua 

preocupação em analisar criticamente a produção da subjetividade na modernidade. Segundo 
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Prado Filho (2005, p. 43), Foucault procura desenvolver de modo transversal uma história 

crítica da subjetividade. Nesse sentido, Foucault vai se ocupar com as imbricações entre saber 

e poder que terão seus efeitos no sujeito. 

 

O problema da produção histórica das subjetividades pertence, portanto, ao 
mesmo tempo, à descrição arqueológica da constituição de um certo número 
de saberes sobre o sujeito, à descrição genealógica das práticas de dominação 
e das estratégias de governo às quais se pode submeter os indivíduos, e à 
análise das técnicas por meio das quais os homens, trabalhando a relação que 
os liga a si mesmos, se produzem e se transformam: no curso de sua história, 
os homens jamais cessaram de se construir, isto é, de deslocar continuamente 
sua subjetividade, de se constituir numa série infinita e múltipla de 
subjetividades diferentes, que jamais terão fim e que não nos colocam jamais 
diante de alguma coisa que seria o homem. (REVEL, 2005, p. 85). 

 

2.6 O SUJEITO DELINQUENTE: REFLEXOS NA ABORDAGEM DOS ADOLESCENTES 

EM CONFLITO COM A LEI 

   

 A produção do sujeito delinquente possibilitou a constituição de personagens como o 

delinquente e o criminoso. Esses personagens anormais produzidos historicamente foram 

submetidos à internação, no caso do delinquente, ou à pena privativa de liberdade, no caso do 

criminoso. 

Por exemplo, no século passado as crianças e adolescentes considerados delinquentes 

eram encaminhados para internação em instituições psiquiátricas como o Hospital São Pedro 

em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (SILVA et al., 2008). 

 

Parece haver uma inclusão diferenciada daqueles que se quer excluir em 
determinada época, como os doentes, os pobres e os delinquentes, que assim 
se misturam em certo momento. Também é interessante visualizar como 
alguns dos “ingredientes” que compõem esses diferentes tipos psicossociais 
que marcam o território da loucura no período pesquisado, como a pobreza e 
a delinquência, continuam presentes nas internações contemporâneas. 
(SILVA et al., 2008, p. 454). 

 

Embora hoje os tipos eleitos no passado como objeto da internação ainda coexistam 

nesse espaço, percebe-se um deslocamento para os adolescentes usuários de drogas e com 

distúrbios do comportamento (SILVA et al., 2008, p. 454). 

Atualmente, além desse tipo de instituição, existem outras destinadas aos adolescentes 

em conflito com a lei classificados como delinquentes e infratores. Os jovens agrupados nesse 

perfil em São Paulo têm como destino as unidades de cumprimento de medida socioeducativa 
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de internação denominadas Fundação CASA (Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente). 

Desde a publicação da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), a partir dos 12 anos aos adolescentes infratores são previstas 

as medidas socioeducativas como advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de 

serviço à comunidade; liberdade assistida; inserção ao regime de semiliberdade; internação em 

estabelecimento educativo; ou qualquer uma das medidas previstas do art. 101. Essa legislação 

foi um marco legal em termos de reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de direito 

(BRASIL.1990). 

Segundo o relatório de Levantamento Anual do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), de 2013, havia um total de 23.066 adolescentes e jovens (12 a 21 

anos) em restrição e privação de liberdade. Deste número, exatamente 20.794 eram mantidos 

em medida socioeducativa de internação ou internação provisória. Destaca-se desde 2010 um 

crescimento constante da aplicação da medida de internação. Em 2013, a predominância da 

modalidade de internação estava em torno de 64% e de internação provisória em torno de 23% 

do total de adolescentes (BRASIL,2015). 

Essa tendência reflete um endurecimento na aplicação dessas medidas com consequente 

aumento da privação da liberdade desses jovens. A internação deveria ser uma das últimas 

alternativas a serem aplicadas em adolescentes em conflito com a lei. Contudo, os juízes têm 

determinado com maior frequência essas medidas de internação.  

Nesse aspecto, percebe-se que a noção de sujeito de direito perde espaço para a noção 

de sujeito delinquente. As consequências como danos e estigmas causados ao adolescente pela 

internação não têm sido levadas em consideração, mesmo após as diversas denúncias de maus-

tratos e violência sofrida nesses estabelecimentos de privação de liberdade juvenil. 

Além disso, o levantamento anual do Sinase (2013) aponta que o número de atos 

infracionais análogos ao tráfico de drogas era de 24,8% no Brasil (BRASIL,2015). Esse número 

indica um problema complexo que envolve políticas de controle e repressão ao uso de drogas.  

A distinção legal na Lei Nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, entre usuário e traficante 

não é muito clara, pois não se estabeleceu um parâmetro preciso para essa definição. Portanto, 

é possível ser atribuída a condição de traficante a muitos jovens que portam uma quantidade 

mínima de droga para o próprio consumo. 

Nesses casos, como indivíduos inimputáveis e possíveis dependentes do uso de drogas, 

não se deveria abordar essa questão somente de uma perspectiva repressiva ou policial, mas 

sobretudo considerá-la um problema real da saúde pública. Nesse sentido, seria melhor tomar 
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esses adolescentes como sujeitos da saúde onde prevaleceriam as relações de cuidado, 

respeitando seus direitos adotando medidas protetivas como as previstas no art. 101 do ECA, 

em vez de tomá-los como sujeitos delinquentes, infratores para os quais prevalecem as relações 

coercitivas da medida de internação. 

Nesse sentido, as ações repressivas têm se alimentado da fabulação da criminalidade do 

adolescente infrator difundida pela mídia. A mídia veicula junto à opinião pública a ideia de 

figuras monstruosas entre personagens delinquentes e criminosos. Não é incomum a mídia 

solicitar pareceres a peritos psicólogos e psiquiatras sobre determinados casos. E muitas vezes 

esses peritos respondem a essa solicitação emitindo pareceres com os perfis psicológicos 

indicando aspectos sociopáticos de uma personalidade delinquente. 

É neste cenário que vemos surgir fortalecida a proposta de rebaixamento da idade penal. 

Essa proposta tem gerado vários questionamentos em diversos setores da sociedade, pois 

pretende reduzir a maioridade penal para 16 anos. No ano passado, essa proposição, 

materializada na proposta de emenda constitucional/PEC 171/1993, foi aprovada na Câmara 

dos Deputados e posteriormente encaminhada para a apreciação no Senado. 

Essa proposta já vinha desde 1993, mas esse debate sobre a maioridade foi reacendido 

em 2003 a partir de um crime ocorrido em novembro daquele ano, o Caso Liana Friedenbach e 

Felipe Caffé. Entre um e cinco de novembro esses dois jovens, Felipe de 19 anos, e sua 

namorada, Liana, de 16 anos, que acampavam na grande São Paulo, na região de Embu Guaçu, 

foram sequestrados e assassinados após sofrerem diversos tipos de violência. 

Felipe foi assassinado por Paulo César da Silva Marques, o “Pernambuco” e Liana foi 

assassinada por Roberto Aparecido Alves Cardoso, o adolescente infrator conhecido como 

“Champinha”. Os indivíduos conhecidos como Pernambuco e Champinha tiveram ajuda de 

mais três homens. Liana foi vítima de tortura e abuso sexual antes de ser morta. 

Roberto Aparecido Alves Cardoso, “Champinha” como era menor de idade foi 

apreendido e cumpriu medida socioeducativa de internação que foi estendida até completar a 

maioridade. Após o término desse período, por solicitação judicial, foi submetido a dois exames 

periciais: o primeiro realizado por psicólogos e psiquiatras da Fundação Casa. 

O primeiro laudo, que lhe era mais favorável, não foi aceito pelo juiz que solicitou um 

segundo exame pericial por psiquiatras Forenses do Instituto Médico Legal. Nesse segundo 

exame consideraram Champinha um sujeito perigoso para sociedade sendo diagnosticado como 

portador de Transtorno de Personalidade Antissocial. Por isso, mesmo após ter cumprido a 

medida internação na Fundação Casa, Champinha sofre uma interdição civil e internação 

hospitalar compulsória a pedido do Ministério Público. Deste modo, em 2007 é encaminhado 
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para nova internação, tornando-se o primeiro interno da Unidade Experimental de Saúde de 

Vila Maria, em São Paulo. 

Portanto, ao olhar para este caso de modo desprovido de juízo de valor moral ou 

emocional, pode-se perceber que, apesar de ter sido responsabilizado pelo ato infracional e a 

medida de internação ter sido cumprida, Roberto Aparecido Alves Cardoso (Champinha) 

continua a ser mantido internado até hoje. 

De certo modo, não é mais o ato infracional que está sendo julgado, mas sim outra coisa, 

esse personagem delinquente chamado Champinha. É sobre esse personagem que se aplica toda 

essa mecânica do poder punitivo. O fato é que para Champinha não caberia mais a medida 

socioeducativa de internação já cumprida, tampouco a prisão, pois não havia cometido qualquer 

crime na maioridade. No entanto, o empenho dessa mecânica punitiva foi tão significativo que 

somente para interná-lo o governo do Estado de São Paulo criou a Unidade Experimental de 

Saúde de Vila Maria, em 2006. 

Desde 2007, Champinha é mantido num limbo jurídico, pois não há pena e nem previsão 

de tratamento apesar de estar numa unidade supostamente de saúde vinculada à Secretaria de 

Saúde do Estado de São Paulo desde 2007. Esse caso é exemplar para ilustrar a ação da 

mecânica punitiva no internamento de um personagem anormal na atualidade. 

Ora, esses casos emblemáticos são explorados pela mídia e pelos defensores da redução 

da maioridade penal. No entanto, não são a regra, mas exceção da maioria dos atos infracionais 

cometidos por adolescentes.  

O levantamento do Sinase de 2013 indica que 8,81% dos atos infracionais estão 

relacionados ao homicídio (BRASIL.2015). Por outro lado, os números do Mapa da Violência 

de 2014 apontam que somente em 2012 ocorreram 743 mortes violentas de meninos entre 10 e 

14 anos e 9.295 assassinatos de adolescentes e jovens entre 15 a 19 anos, o equivalente a quase 

28 mortes por dia no Brasil (WAISELFISZ,2014). 

De fato, segundo os dados do Levantamento do Sinase de 2013, a participação de 

adolescentes em homicídios é pequena se comparada ao total de atos infracionais. Além disso, 

os números do Mapa da Violência de 2014 indicam que os adolescentes estão entre as maiores 

vítimas de homicídios no Brasil (WAISELFISZ,2014).  

 

Por essa razão, os homicídios de jovens representam uma questão nacional de 
saúde pública, além de grave violação aos direitos humanos, refletindo-se no 
sofrimento silencioso e insuperável de milhares de mães, pais, irmãos e 
comunidades. A violência impede que parte significativa dos jovens 
brasileiros usufrua dos avanços sociais e econômicos alcançados na última 
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década, e revela um inesgotável potencial de talentos perdidos para o 
desenvolvimento do país. (WAISELFISZ, 2014, p. 9). 

 

Portanto, os argumentos dos defensores da redução da maioridade penal que 

culpabilizam os adolescentes pelo protagonismo do aumento dos crimes violentos seguidos de 

morte não possuem respaldo em dados concretos da realidade brasileira. Os assinalamentos 

desses defensores estão muito mais associados a uma fabulação da criminalidade no imaginário 

da população, em torno de personagens anormais que alimentam a sanha e as reações da vindita 

popular. 

Todas essas problematizações nos levam para o estudo do exame enquanto elemento-

chave na constituição de múltiplos parâmetros de sujeitos anormais, conforme se verá a seguir. 
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3 O EXAME 

 

O exame médico-legal foi instrumento inaugural da psiquiatria criminal no século XIX. 

Ferramenta de uma nova tecnologia da alma que avalia em suas investigações uma gama 

enorme de pequenas anomalias e desvios de conduta, catalogando, classificando e contribuindo 

para modulação e materialização de personagens como delinquentes, loucos e criminosos. O 

exame, como peça de uma nova economia do poder de punir, produziu seus efeitos sobre corpo 

imaterial do indivíduo criminoso, permitindo o seu registro no campo da anormalidade do 

século XIX. 

Foucault tinha a intenção de algum dia publicar seus estudos sobre o exame, tanto que 

durante o curso tinha elaborado “dossiês”1, que eram o resultado do levantamento documental. 

Esses foram divididos em dois blocos, o primeiro abrange o início do século XIX da ainda 

nascente psiquiatria judiciária, e outro da segunda metade do século XX (MARCHETTI; 

SALOMONI, 2001, p. 426). 

“A primeira parte do dossiê que abre a sessão de 8 de janeiro é formada por um conjunto 

de exames propostos a justiça francesa por psiquiatras que gozaram de grande reputação entre 

1955 e 1974” (MARCHETTI; SALOMONI, 2001, p. 427). 

Era um estudo em andamento que incluía, além dos relatórios, elementos da crônica 

policial e artigos de revistas jurídicas e que Foucault apresentou no início para indicar temas 

chaves que seriam discutidos posteriormente no curso (MARCHETTI; SALOMONI, 2001, p. 

427). 

 

Afloram assim questões capitais, como a dos enunciados que têm “um poder 
de vida e morte” e “funcionam na instituição judiciária como discurso de 
verdade”; temas como o do grotesco (“a sabedoria grotesca”) ou do ubuesco 
(“O terror ubuesco”), que deveriam sugerir o emprego de uma categoria da 
"análise histórico-política", pois mostram o ponto mais elevado dos “efeitos 
de poder a partir da desqualificação daquele que os produz”. Em geral, é a 
partir de observações desse tipo, de análises que parecem de início puramente 
intersticiais e que muitas vezes desenvolvem argumentos já abordados ou 
hipóteses postas à prova nas sessões precedentes, que Foucault se afasta 
bruscamente do “presente”, que se mete na “história”, que volta subitamente 
ao “presente”. (MARCHETTI; SALOMONI, 2001, p. 427). 

 

De certo modo, esse aspecto revela um pouco a maneira como Foucault desenvolveu o 

curso “Os Anormais”, onde destacava ou privilegiava alguns temas, porém não se detinha numa 

                                                 
1 Forma usual de designação das compilações de notas classificadas por Michel Foucault, conservadas por Daniel 
Defert. 
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exposição linear rígida de seus achados históricos. Os textos lidos no primeiro dia do curso 

foram trazidos como exemplo de como os discursos psiquiátricos operavam e quais os 

elementos destacados naqueles relatórios. 

O primeiro deles, de 1955, foi um caso em que acusavam senhor “A” ou Algarron (nome 

que Foucault deixou escapar apesar de pretender mantê-lo no anonimato) de ter influenciado a 

companheira “L” a matar a enteada, e o outro é de 1974, descreve as considerações acerca do 

senhor “X”, envolvido com dois outros homens numa acusação de chantagem num caso sexual. 

Nos trechos citados abaixo pode-se verificar alguns dos elementos destacados por esses 

relatórios nos referidos casos: 

 

A: pertence a um meio pouco homogêneo e socialmente mal estabelecido. 
Filho ilegítimo, foi criado pela mãe e só bem mais tarde o pai o reconheceu; 
ganhou então meios-irmãos, mas sem que uma verdadeira coesão familiar 
pudesse se estabelecer. Tanto mais que, morrendo o pai, viu-se sozinho com 
a mãe, mulher de situação duvidosa. Apesar de tudo, cobraram-lhe que fizesse 
o secundário, e suas origens devem ter pesado um pouco em seu orgulho 
natural. Os seres da sua espécie nunca se sentem muito bem assimilados ao 
mundo a que chegaram; donde o culto do paradoxo e de tudo o que cria 
desordem [...] O curioso, aliás, é que ele resistiu à influência militar. Ele 
mesmo dizia que a passagem por Saint-Cyr formava o caráter. Ao que parece, 
porém, a farda não normalizou muito a atitude de Algarron. Aliás, ele estava 
sempre ansioso por sair do quartel e cair na farra. Outra característica 
psicológica de A. [portanto, além do bovarismo, do erostratismo e do 
alcebiadismo – M.F] e o donjuanismo. Ele passava literalmente todas as suas 
horas de liberdade colecionando amantes, em geral fáceis como L. 
(FOUCAULT, 2001, p. 4-5). 

  

E sobre o outro sujeito estudado, conforme abaixo: 

 

Um, digamos X, "intelectualmente, sem ser brilhante, não é estúpido; encadeia 
bem as ideias e tem boa memória. Moralmente, é homossexual desde os doze 
ou treze anos, e esse vício, no começo, teria sido uma compensação para as 
zombarias de que era vítima quando, criança, criado pela assistência pública, 
estava na Mancha [o departamento francês – M.F]. Talvez seu aspecto 
afeminado tenha agravado essa tendência à homossexualidade, mas foi a 
ganância que levou X a praticar a chantagem. X é totalmente imoral, cínico, 
falastrão até. Há três mil anos, certamente teria vivido em Sodoma e os fogos 
do céu com toda justiça o teriam punido por seu vício. (FOUCAULT, 2001, 
p. 7). 

 

Esses são exemplos de assinalamentos do discurso psiquiátrico no século XX na França. 

O discurso psiquiátrico é o que pretendemos daqui em diante analisar, considerando seu campo 

de enunciação. Principalmente os aspectos inerentes à sua formulação, procurando resgatar 
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alguns dos elementos constituintes desses discursos médico-legais que se edificaram a partir do 

século XIX. 

No entanto, antes de descortinarmos algumas das propriedades desses discursos 

psiquiátricos deve-se esclarecer alguns aspectos da economia de punir, que posteriormente 

subsidiaria um espaço possível de articulação do discurso médico e jurídico no âmbito do direito 

penal. 

No direito penal do século XVIII havia uma escolástica e aritmética, um tipo de prova 

legal, que era organizada numa hierarquia de provas quantitativa e qualitativamente 

dimensionadas. Essas provas eram classificadas como completas, incompletas, plenas, 

semiplenas, inteiras, semiprovas, indícios e adminículos. Todos esses elementos eram somados 

até chegar uma quantidade de provas que a lei e antes o costume necessitava para obter uma 

condenação (FOUCAULT, 2001, p. 9).  

Esta aritmética e esse cálculo de provas era uma formulação legal da demonstração. E a 

partir de certo modo deste cálculo o Tribunal tinha de tomar sua decisão. Entretanto, ainda 

existia um princípio em que as punições deveriam ser proporcionais à quantidade de provas 

reunidas. O suspeito não escaparia impunemente, pois mesmo que não tivesse a quantidade 

provas para a pena completa algum tipo de punição lhe seria aplicada (FOUCAULT, 2001, p. 

9-10). 

“Foi essa prática da verdade que suscitou, entre os reformadores do fim do século XVIII 

– seja Voltaire, seja Beccaria, seja gente como Servan ou Dupaty –, ao mesmo tempo crítica e 

ironia” (FOUCAULT, 2001, p. 10). 

Posteriormente, no final do século XVIII, surge do princípio da convicção íntima em 

oposição ao sistema de provas legais do Direito Penal. Esse princípio, conforme foi formulado, 

era constituído pelas seguintes acepções. Primeiro, só se condena com a certeza absoluta. 

Segundo, a validade da prova não se restringe ao previsto legalmente, mas é a 

demonstrabilidade da prova que a torna válida. Terceiro, o que garantiria que uma 

demonstração foi válida não é um “quadro canônico das boas provas”, mas a convicção de um 

sujeito “qualquer” (FOUCAULT, 2001, p. 10-11). 

Tanto o sistema legal de provas clássico como o da convicção íntima eram organizados 

com intuito de chegar a uma verdade jurídica no processo penal. Mais à frente, pode-se perceber 

como o discurso psiquiátrico vai se constituir como enunciado de verdade nesse campo de 

enunciados. 

Os aspectos dos discursos psiquiátricos que observaremos nessa análise apresentada por 

Foucault são aqueles surgidos posteriormente a publicação em 1810, do art. 64 do Código Penal 
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napoleônico, que possibilitou um espaço possível de articulação do discurso médico. “O artigo 

64 do primeiro Código Penal napoleônico diz: "não há crime ou delito, onde o acusado foi 

insano no momento da ação" (1810) também soa como um convite para vir os médicos informar 

os magistrados sobre a personalidade do acusado” (BOULEY et al., 2002, p. 402, tradução 

nossa)2. 

A noção de monomania definida pelo médico Esquirol como uma enfermidade, foi alvo 

na época de crítica de juristas por retirar responsabilidade penal de alguns criminosos. 

 

A monomania, amplamente criticada, desaparece tão rapidamente como 
nasceu a partir de 1830. Ela terá, no entanto, provavelmente contribuído para 
a elaboração da Lei de 1832 sobre circunstâncias atenuantes, a legislação que 
consagra a perícia psiquiátrica e poder modulação sobre a responsabilidade 
criminal. (BOULEY et al., 2002, p. 403, tradução nossa)3. 

 

Na verdade, o legislador, em 1832, introduziu as circunstâncias atenuantes com a 

finalidade de aumentar a severidade da justiça, pois essa mudança permitiu contornar a 

convicção íntima à maneira do velho sistema de provas ao modular a pena conforme o grau de 

incerteza da prova (FOUCAULT, 2001, p. 11). 

 

3.1 A RACIONALIDADE DA NOVA ECONOMIA DO PODER DE PUNIR 

 

A Lei de 1810, em seu art. 64, delimitava os sujeitos que não se enquadravam no estado 

de demência de modo claro, não se podia aplicar a lei ao exercer o poder de punir, pois o sujeito 

na ausência da razão era considerado louco e inimputável. Tinha-se a seguinte situação caso 

fosse um crime em que o agente fosse considerado demente: a medicina deveria curá-lo e, por 

outro lado, se o agente do crime fosse portador de razão, caberia à justiça puni-lo.  

Os crimes que ocorreram na primeira metade do século XIX desafiaram essa lógica do 

binômio razão/desrazão. O crime de Henriette Cornier é um caso exemplar, pois foi presa por 

assassinar uma criança e não revelou nenhuma razão explícita para o seu crime e porque as 

autoridades médicas não teriam constatado a sua demência. Não podiam assim lhe atribuir a 

loucura nem a razão. Desafiava simultaneamente as instâncias médicas e judiciárias da época.  

                                                 
2 L'article 64 du premier code pénal napoléonien, « il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de 

démence au temps de l’action » (1810) sonne d’ailleurs comme une invitation faite aux médecins à venir éclairer 
les magistrats sur la personnalité des accusés (original). 
3 La monomanie, largement critiquée, disparaît aussi rapidement qu’elle est née à partir de 1830. Elle aura 
cependant probablement contribué à l’élaboration de la loi de 1832 sur les circonstances atténuantes, loi qui 
consacre l’expertise psychiatrique et son pouvoir de modulation sur la responsabilité pénale (original). 
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“Portanto, razões gerais, primeiro, do duplo empenho médico-judiciário, médico de um 

lado e judiciário do outro, em torno do problema do que poderíamos chamar de ausência de 

interesse. ” (FOUCAULT, 2001, p. 142). 

Nesse caso a medicina sai do primeiro plano da cena e abre espaço para o protagonismo 

da instância psiquiátrica. Esquirol, alienista famoso da época, descreve o caso de Henriette 

Cornier como uma monomania. 

Diferentemente do Antigo Regime com o seu cálculo do suplício, a nova economia do 

poder de punir exigia uma apreciação racional e regular do crime. A nova economia se apoiará 

num novo elemento como descrito na afirmação seguinte: 

 

Em compensação, no novo sistema penal, o que torna o crime mensurável, o 
que, por conseguinte, permite que se ajuste a ele uma punição medida, o que 
fixa e determina a possibilidade de punir – tentei lhes mostrar isso da última 
vez – e o interesse subjacente que se pode encontrar no nível do criminoso e 
da sua conduta. Punir-se-á um crime no mesmo nível do interesse que lhe e 
subjacente. (FOUCAULT, 2001, p. 143). 

 

Assim, nessa nova mecânica de punir no nível do interesse subjacente não ouviremos 

mais os gritos do populacho ou do condenado, tampouco o estampido do chicote dos grandes 

espetáculos dos suplícios. Todo um ritual e expedientes executados com o intuito de neutralizar 

o crime desaparecerão. 

Na nova economia de poder era preciso decifrar os motivos subjacentes para eliminar 

os mecanismos de interesse que poderiam desencadear outros crimes de mesma natureza. O 

crime precisava ter uma racionalidade interna compreensível para que se pudesse punir. Em 

relação ao interesse subjacente, pode-se inferir no trecho seguinte que: 

   

Por conseguinte, estão vendo que o interesse e ao mesmo tempo uma espécie 
de racionalidade interna do crime, que o torna inteligível, e ao mesmo tempo 
o que vai justificar as ações punitivas que se exercerão sobre ele, o que vai 
poder se exercer sobre o crime ou sobre todos os crimes semelhantes: o que o 
torna punível. (FOUCAULT, 2001, p. 143). 

 

Na nova economia de poder, a racionalidade do crime é entendida como um mecanismo 

decifrável dos interesses. A psiquiatria, por meio do exame, vai produzir uma análise desses 

interesses, e nesse espaço procurará desenvolver um discurso de racionalidade atendendo às 

expectativas da nova mecânica do poder de punir. Essa concepção se abre para o seguinte 

enfoque: 
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A mecânica do poder punitivo implica, portanto, duas coisas. A primeira é 
uma afirmação explícita de racionalidade. Outrora, todo crime era punível a 
partir do momento em que não se havia demonstrado a demência do sujeito. 
Era unicamente a partir do momento em que a questão da demência do sujeito 
podia ser sustentada que, de forma secundária, surgia a questão de saber se o 
crime era ou não razoável. Agora, a partir do momento em que só se punirá o 
crime no nível do interesse que o suscitou, a partir do momento em que o 
verdadeiro alvo da ação punitiva, em que o exercício do poder de punir tem 
como objeto a mecânica do interesse próprio do criminoso; em outras 
palavras, a partir do momento em que se punirá não mais o crime, mas o 
criminoso, vocês hão de convir que o postulado de racionalidade fica de certo 
modo fortalecido. (FOUCAULT, 2001, p. 143-144). 

 

A nova economia do poder de punir não bastará como no antigo sistema de provas 

legais, a meia prova, ou a suspeita do magistrado para se julgar, pois na nova dinâmica da 

economia de poder é imprescindível que exista um postulado positivo de racionalidade do ato, 

porque não basta simplesmente a suposição como na antiga economia. Deve ficar explícito a 

racionalidade do sujeito que comete o ato e, além disso, deve obrigatoriamente preencher dois 

requisitos superpostos, que são conhecer as razões de cometer o ato, ou seja, que torna o ato 

inteligível e a razão do sujeito que o tornará punível (FOUCAULT, 2001, p. 144). 

Observa-se que o art. 64 da Lei de 1810 delimitava a possibilidade de punir somente 

para os casos em que não houvesse a constatação de demência. Por outro lado, a nova economia 

do poder punir exigia duas condições: uma da inteligibilidade do ato, e outra da razoabilidade 

do criminoso. Destaca-se assim uma exigência que não estava prescrita no corpo da lei. 

Por isso, essas novas exigências não fazem parte do Código e não estão referenciadas 

na própria lei. Porém, essa nova dinâmica da economia do poder de punir vai se aproximando 

cada vez mais de uma referência ao saber psiquiátrico (FOUCAULT, 2001, p. 146). 

Ora, esse deslocamento e aproximação de uma referência psíquica ou psiquiátrica vem 

preencher uma lacuna entre a legislação e a nova economia do poder de punir. O Exame é o 

dispositivo responsável pela aglutinação desses saberes psiquiátricos e psicológicos nessa nova 

economia punitiva. Essa nova economia do poder de punir exigirá sustentação prático-

discursiva com propriedades e formulações específicas. Esses aspectos serão discutidos mais 

adiante neste capítulo.  
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3.2 O DISCURSO 

 

O Discurso é um tema-chave quando se pretende compreender como funciona o exame 

psiquiátrico. Nesse campo discursivo é onde ocorre a articulação entre poderes e saberes que 

vão sedimentar o exame. 

Os enunciados de verdade, que foram difundidos pelo discurso psiquiátrico, tiveram um 

impacto significativo na lógica de funcionamento do sistema legal punitivo do século XIX. No 

entanto, para compreender-se o discurso psiquiátrico dentro da perspectiva foucaultiana, a 

princípio toma-se a definição de discurso para Foucault, segundo Revel (2005, p. 37): 

 

O discurso designa, em geral, para Foucault, um conjunto de enunciados que 
podem pertencer a campos diferentes, mas que obedecem, apesar de tudo, a 
regras de funcionamento comuns. Essas regras não são somente linguísticas 
ou formais, mas reproduzem um certo número de cisões historicamente 
determinada (por exemplo, a grande separação entre razão/desrazão): a 
“ordem do discurso” própria a um período particular possui, portanto, uma 
função normativa e reguladora e coloca em funcionamento mecanismos de 
organização do real por meio da produção de saberes, de estratégias e de 
práticas. 

 

A partir dessa perspectiva, pode-se entender melhor como funciona o discurso 

psiquiátrico e os elementos necessários à sua formulação. 

O Discurso Psiquiátrico pode apresentar três propriedades, que compreende primeiro a 

capacidade de influenciar uma decisão judicial. Esse aspecto delineia a seguinte propriedade: 

“A primeira é poder determinar, direta ou indiretamente, uma decisão de justiça que diz 

respeito, no fim das contas, à liberdade ou à detenção de um homem. No limite (e veremos 

alguns desses casos), a vida e a morte”  (FOUCAULT, 2001, p. 8).  

Propriedade de bastante relevância por impactar de modo significativo a vida dos 

sujeitos envolvidos no processo penal. 

A segunda propriedade diz respeito à fonte de seu poder que, embora possa derivar da 

instituição judiciária, se instaura a partir de três condições: ser um discurso de verdade, possuir 

um estatuto de cientificidade e ser formulado por peritos. Essa concepção pode se depreender 

da seguinte afirmação: 

 

Segunda propriedade: De onde lhes vem esse poder? Da instituição judiciária, 
talvez, mas eles o detêm também do fato de que funcionam na instituição 
judiciária como discursos de verdade, discursos de verdade porque discursos 
com estatuto científico, ou como discursos formulados, e formulados 
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exclusivamente por pessoas qualificadas, no interior de uma instituição 
científica. (FOUCAULT, 2001, p. 8). 

  

A terceira propriedade do discurso faz rir. Diz respeito à qualidade do conteúdo destes 

discursos que se utilizam equivocadamente da argumentação tautológica que desembocam em 

explicações absurdas, desprovidas de qualquer coerência científica e cheias de juízo de valores 

morais. No entanto, as consequências dessa propriedade são significativas como se pode inferir 

na afirmação seguinte: 

 

Discursos que podem matar, discursos de verdade e discursos – vocês são 
prova e testemunhas disso – que fazem rir. E os discursos de verdade que 
fazem rir e que têm o poder institucional de matar são, no fim das contas, 
numa sociedade como a nossa, discursos que merecem um pouco de atenção. 
(FOUCAULT, 2001, p. 8). 

 

Ora, esses discursos supostamente científicos se constituíram como enunciados de 

verdade no seio da instituição judiciária. Contudo, essa construção discursiva, a rigor, só pode 

obter esse status dentro de um contexto social-histórico específico, delimitado por um regime 

de verdade próprio.  

Nesse sentido, conforme Revel (2005), Foucault abordava a questão da verdade da 

seguinte maneira: 

 

Embora a filosofia moderna, desde Descartes, tenha sido sempre ligada ao 
problema do conhecimento, isto é, à questão da verdade, Foucault desloca esse 
lugar: "Depois de Nietzsche, essa questão se transformou. Não é mais: qual é 
o caminho mais certo da verdade? Mas qual foi o caminho fortuito da verdade? 
”. Tratam-se consequentemente, de reconstituir uma verdade produzida pela 
história e isenta de relações com o poder, identificando ao mesmo tempo as 
coerções múltiplas e os jogos, na medida em que cada sociedade possui seu 
próprio regime de verdade, isto é, "os tipos de discurso que elas acolhem e 
fazem funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que 
permitem distinguir os enunciados verdadeiros ou falsos, a maneira como uns 
e outros são sancionados; as técnicas e os procedimentos que são valorizados 
para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o poder de dizer 
aquilo que funciona como verdadeiro. (REVEL, 2005, p. 86).  

 

Foucault, quando fala do caráter grotesco dos discursos produzidos a partir dos exames 

psiquiátricos, faz alusão a uma peça de Alfred Jarry – “Ubu Roi”. Esse caráter ubuesco pode 

ser entendido a partir do seguinte enfoque: 

 

Ubuesco parece designar alguém que, por seu caráter grotesco, absurdo, ou 
cruel, lembra o personagem deste livro. Foucault mobiliza a noção do grotesco 
de olhar para a soberania, desenho de exemplos na história do Império 
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Romano, como o Nero. Ele também toca brevemente sobre as relações entre 
o poder grotesco e administrativo ou burocrático, e não simplesmente o que 
era encontrado nas obras de Honoré de Balzac, Fyodor Dostoievsky, Georges 
Courteline, ou Franz Kafka, mas também grotescos burocráticos modernos no 
nazismo e fascismo. (ELDEN, 2001, p. 94, tradução nossa)4. 

 

O Ubu Rei é uma paródia às peças de Shakespeare, que satirizam o poder, ganância e 

suas más práticas em particular, a propensão da complacente burguesia abusar do poder e 

autoridade. Como o personagem principal, Ubu, após uma luta, mata a família real e toma o 

poder e mostra-se um anti-herói, violento, ridículo e que busca única e exclusivamente sua 

satisfação. Essa concepção do Ubu pode se desdobrar no seguinte assinalamento: 

 

O grotesco ou, se quiserem, o "ubuesco" não é simplesmente uma categoria 
de injúrias, não é um epiteto injurioso, e eu não queria empregá-lo nesse 
sentido. Creio que existe uma categoria precisa; em todo caso dever-se-ia 
definir uma categoria precisa da análise histórico-política, que seria a 
categoria do grotesco ou do ubuesco. O terror ubuesco, a soberania grotesca 
ou, em termos mais austeros, a maximização dos efeitos do poder a partir da 
desqualificação de quem os produz: isso, creio eu, não é um acidente na 
história do poder, não é uma falha mecânica. Parece-me que é uma das 
engrenagens que são parte inerente dos mecanismos do poder. (FOUCAULT, 
2001, p. 15). 

 

Em tese, na proposição do discurso jurídico está implícita a revelação de uma verdade. 

Espera-se, por meio dele, o estabelecimento de uma ligação entre enunciados de verdade e as 

práticas de justiça. Por outro lado, nesse campo jurídico encontra-se o discurso psiquiátrico 

empoderado pela instituição judiciária, que o reconhece como portador de um estatuto de 

cientificidade, operando como enunciado de verdade, mas que em seu funcionamento não 

corresponde a nenhum parâmetro ou constructo verdadeiramente científico. 

Esse aspecto engendra um paradoxo que o desqualifica e realça o seu aspecto grotesco 

e ridículo. Principalmente quando pensamos nos efeitos de sua prática discursiva nos 

indivíduos. Essa perspectiva se depreende do seguinte enfoque: 

 

Afinal de contas, é um dos pressupostos mais imediatos e mais radicais de 
todo discurso judiciário, político, crítico, o de que existe uma pertinência 
essencial entre o enunciado da verdade e a prática da justiça. Ora, acontece 
que, no ponto em que vem se encontrar a instituição destinada a administrar a 

                                                 
4 Ubuesque seems to designate someone who, by their grotesque, absurd, or cruel character, resembles the 

character of this book. Foucault mobilizes the notion of the grotesque to look at sovereignty, drawing from 

examples in the history of the Roman Empire, such as Nero. He also briefly touches on the links between the 

grotesque and administrative or bureaucratic power, not simply that found in the works of Honoré de Balzac, 

Fyodor Dostoyevsky, Georges Courteline, or Franz Kafka, but also modern bureaucratic grotesques in Nazism 

and fascism (versão original). 
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justiça, de um lado, e as instituições qualificadas para enunciar a verdade, do 
outro, sendo mais breve, no ponto em que se encontram o tribunal e o cientista, 
onde se cruzam a instituição judiciária e o saber médico ou científico em geral, 
nesse ponto são formulados enunciados que possuem o estatuto de discursos 
verdadeiros, que detêm efeitos judiciários consideráveis e que têm, no entanto, 
a curiosa propriedade de ser alheios a todas as regras, mesmo as mais 
elementares, de formação de um discurso científico; de serem alheios também 
às regras do direito e de ser, no sentido estrito, como os textos que li há pouco 
para vocês, grotescos. Textos grotescos – e quando digo “grotesco” gostaria 
de empregar a palavra num sentido, se não absolutamente estrito, pelo menos 
um pouco rígido ou sério. Chamarei de “grotesco” o fato, para um discurso ou 
para um indivíduo, de deter por estatuto efeitos de poder de que sua qualidade 
intrínseca deveria privá-los. (FOUCAULT, 2001, p. 14). 

 

A primeira função do exame psiquiátrico é realizar uma operação de dobramento, ou 

seja, dobrar o delito com a criminalidade. Possibilita punir algo que não é a infração e 

desenvolver uma perspectiva corretiva dentro do sistema punitivo ao compartilhar um corpo de 

técnicas de transformação do indivíduo criminoso. 

 

Primeiro, o exame psiquiátrico permite dobrar o delito, tal como e qualificado 
pela lei, com toda uma série de outras coisas que não são o delito mesmo, mas 
uma série de comportamentos, de maneiras de ser que, bem entendido, no 
discurso do perito psiquiatra, são apresentadas como a causa, a origem, a 
motivação, o ponto de partida do delito. (FOUCAULT, 2001, p. 19). 

 

Ou seja: 

 

Que o exame psiquiátrico constitua um suporte de conhecimento igual a zero 
é verdade, mas não tem importância. O essencial do seu papel é legitimar, na 
forma do conhecimento científico, a extensão do poder de punir a outra coisa 
que não a infração. O essencial é que ele permite situar a ação punitiva do 
poder judiciário num corpus geral de técnicas bem pensadas de transformação 
dos indivíduos. (FOUCAULT, 2001, p. 23). 

 

A segunda função do exame psiquiátrico é realizar um segundo dobramento do autor de 

um crime com um personagem. Na leitura desses exames psiquiátricos percebe-se um discurso 

que, em sua tessitura, liga o autor do crime com um personagem transgressor das normas. 

“A segunda função do exame psiquiátrico (sendo a primeira, portanto, dobrar o delito 

com a criminalidade) dobrar o autor do crime com esse personagem, novo no século XVIII, que 

é o delinquente.” (FOUCAULT, 2001, p. 23).  

Essa concepção se abre para o seguinte enfoque: 
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Não é mais um sujeito jurídico que os magistrados, os Jurados, têm diante de 
si, mas um objeto: o objeto de uma tecnologia e de um saber de reparação, de 
readaptação, de reinserção, de correção. Em suma, o exame tem por função 
dobrar o autor, responsável ou não, do crime, com um sujeito delinquente que 
será objeto de uma tecnologia específica. (FOUCAULT, 2001, p. 27).  

 

A terceira função do exame psiquiátrico é realizar outro dobramento ao constituir o 

duplo do médico-juiz. Nessa função ocorre a justaposição de duas peças essenciais de um novo 

ritual jurídico e de uma nova economia do poder de punir. Nessa nova mecânica, cabe ao 

médico ou psiquiatra, por meio do exame do sujeito, indicar um conjunto de traços de sua 

conduta passada que ligam o examinado ao crime, antes mesmo de cometê-lo. Essa análise 

realizada pelo perito produz um valor demonstrativo da criminalidade presente. Essa concepção 

se abre para o seguinte enfoque: 

 

Enfim, creio que o exame psiquiátrico tem um terceiro papel: não apenas, 
portanto, dobrar o delito com a criminalidade, depois de ter dobrado o autor 
da infração com o sujeito delinquente. Ele tem por função constituir, pedir 
outro desdobramento, ou antes, um grupo de outros desdobramentos. É, de um 
lado, a constituição de um médico que será ao mesmo tempo um médico-juiz. 
Ou seja – a partir do momento em que o médico ou o psiquiatra tem por função 
dizer se é efetivamente possível encontrar no sujeito analisado certo número 
de condutas ou de traços que tornam verossímeis, em termos de criminalidade, 
a formação e o aparecimento da conduta infratora propriamente dita – o exame 
psiquiátrico tem muitas vezes, para não dizer regularmente, um valor de 
demonstrativo ou de elemento demonstrador da criminalidade possível, ou 
antes, da eventual infração de que se acusa o indivíduo. (FOUCAULT, 2001, 
p. 27). 

 

Foucault cita o exemplo do tratamento dado por peritos a dois suspeitos num caso de 

assassinato de uma moça no campo na França em 1970. Desses suspeitos um era uma pessoa 

de destaque no lugar e outro era um adolescente com 18 anos ou 20 anos. A partir de dois 

relatórios entregues à Câmara de Acusações para definir qual dos dois era culpado, Foucault 

verifica neles que os peritos psiquiatras não analisam precisamente a mentalidade e a 

personalidade psicótica dos suspeitos. Eles instruem o processo, não no nível de dizer sobre a 

responsabilidade jurídica do indivíduo, mas apontam uma culpa real, ou seja, julgam o culpado 

como um juiz de fato (FOUCAULT, 2001, p. 28).  

Essa perspectiva pode-se depreender no seguinte trecho: 

 

Eis como o perito psiquiatra descreve o estado mental do personagem em 
questão (aliás, foram convocados dois peritos para examinar o notável). Dou 
um resumo – não obtive o exame mesmo – tal como figura nas requisições da 
promotoria na Câmara de Acusação: “Os psiquiatras não descobriram nenhum 
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distúrbio de memória. Ouviram confidências sobre os sintomas que o sujeito 
apresentara em 1970; eram problemas profissionais e financeiros. Ele lhes 
declarou ter obtido o bacharelado aos dezesseis anos e a licenciatura aos vinte; 
ter obtido dois diplomas de estudos superiores e ter feito vinte e sete meses de 
serviço militar na África do Norte, como subtenente. Em seguida, assumiu a 
empresa do pai e trabalhou muito, tendo como únicas distrações o tênis, a caça 
e a vela”. Agora passemos à descrição, por dois outros peritos, do rapaz que 
também era réu no caso. Os psiquiatras notam “pouca nuance de caráter”, 
“imaturidade psicológica”, “personalidade pouco estruturada” (como estão 
vendo, são sempre as mesmas categorias), “juízo sem rigor”, “má apreciação 
do real”, “profundo desequilíbrio afetivo”, “sérios distúrbios emocionais”. 
Fora isso: “Depois de evocar sua paixão pela leitura de histórias em 
quadrinhos e livros de Satanik, os peritos levaram em consideração o 
surgimento das pulsões sexuais normais num rapaz dessa compleição física 
[ele tem dezoito ou vinte anos – M.E]. Eles se fixaram na hipótese de que, 
uma vez posto diante {...} das confissões da paixão que a moça em questão 
lhe revelava, possa ter sentido brutalmente uma repulsa, estimando-as de 
caráter satânico. Donde a explicação de um gesto gerado por essa repulsa 
profunda que ele teria experimentado então. (FOUCAULT, 2001, p. 27-28). 

 

De certo modo, uma das facetas que o exame psiquiátrico possibilita ao juiz do processo 

é julgar não mais o sujeito jurídico da infração tipificada na lei, mas outra coisa. O duplo ético 

moral do sujeito jurídico é o que o juiz vai julgar. Esse aspecto possibilita ao juiz impor ao 

indivíduo medidas correcionais, de readaptação e de reinserção. Pode-se destacar nesse sentido 

quase uma terapêutica penal como medida de cura dos desvios morais do indivíduo criminoso. 

Essa concepção se abre para o seguinte enfoque: 

 

Porque, a partir do momento em que ele vai efetivamente pronunciar seu 
julgamento, isto é, sua decisão de punição, não tanto relativa ao sujeito 
jurídico de uma infração definida como tal pela lei, mas relativa a esse 
indivíduo que é portador de todos esses traços de caráter assim definidos, a 
partir do momento em que vai lidar com esse duplo ético-moral do sujeito 
jurídico, o juiz, ao punir, não punirá a infração. Ele poderá permitir-se o luxo, 
a elegância ou a desculpa, como vocês preferirem, de impor a um indivíduo 
uma série de medidas corretivas, de medidas de readaptação, de medidas de 
reinserção. O duro ofício de punir vê-se assim alterado para o belo ofício de 
curar. É a essa alteração que serve, entre outras coisas, o exame psiquiátrico. 
(FOUCAULT,2001, p. 28-29). 

 

Houve uma época que o exame psiquiátrico penal em suas formulações e regras era um 

ato médico, mas teve um movimento em que a psiquiatria penal desvinculou-se da 

normatividade científica da medicina. Essa perspectiva é claramente explicitada no trecho a 

seguir: 

 

Ora, eu vou lhes responder que é exatamente o contrário, que, no que concerne 
ao exame psiquiátrico em matéria penal, se o tomarmos em suas origens 
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históricas, isto é – digamos para simplificar –, a partir dos primeiros anos de 
aplicação do Código Penal (os anos 1810-1830), ele era um ato médico, em 
suas formulações, em suas regras de constituição, em seus princípios gerais 
de formação, absolutamente isomorfo ao saber médico da época. [...]. Essa 
espécie de desvinculação, ou ainda, de involução no nível da normatividade 
científica e racional dos discursos, coloca efetivamente um problema. Houve 
– a partir de uma situação que, no início do século XIX, punha os exames 
médico-legais no mesmo plano que todo saber médico da época – um 
movimento de desvinculação, um movimento pelo qual a psiquiatria penal se 
desligou dessa normatividade e aceitou, acolheu, viu-se submetida a novas 
regras de formação. (FOUCAULT, 2001, p. 29-30). 

 

Existiram alguns marcos legais que foram diretrizes para o desenvolvimento dos 

procedimentos periciais do exame psiquiátrico na França. Esses marcos são destacados 

cronologicamente em função de suas referências legais. O primeiro, o art. 64 do Código Penal 

de 1810, e o segundo, a circular Chaumie, de 1905. A partir desses marcos é esperado da 

psiquiatria penal que responda a determinadas questões.  

O primeiro marco estipula que responda sobre a existência de uma morbidade do estado 

mental e no segundo já lhe é pedido que responda sobre a existência de anomalias associadas 

ao ato infracional. Provavelmente, esses dois marcos contribuíram para essa trajetória do 

desenvolvimento do exame psiquiátrico e sua consequente desvinculação das normativas das 

ciências médicas da época. Essa perspectiva se abre para o seguinte enfoque: 

 

De fato, a própria lei ou os decretos de aplicação da lei mostram muito bem 
em que sentido vamos e por que caminhos passamos para chegar a este ponto; 
já que, de maneira geral, os exames médico-legais são regidos, primeiramente, 
pela velha fórmula do Código Penal, artigo 64: não há nem crime nem delito 
se o indivíduo estava em estado de demência no momento de seu ato. Essa 
regra praticamente comandou e inspirou o exame penal durante todo o século 
XIX. No início do século XX vocês têm uma circular, que é a circular 
Chaumie, datada de 1903 [rectius: 1905], na qual já se acha falseado, 
consideravelmente infletido, o papel que havia sido confiado ao psiquiatra; já 
que, nessa circular, mesmo dito que o papel do psiquiatra não é, evidentemente 
– por ser demasiado difícil, porque não é possível [desempenhá-lo] –, definir 
a responsabilidade jurídica de um sujeito criminoso, mas sim constatar se 
existem, nele, anomalias mentais que podem ser relacionadas com a infração 
em questão. (FOUCAULT, 2001, p. 30). 

 

O terceiro marco na segunda metade do século XX, uma circular da década de 1950, 

solicita ao psiquiatra que responda principalmente a três questões. Essas questões são ilustradas 

no seguinte trecho: 

 

E, por fim, outra circular, que data do pós-guerra, dos anos 50 (não me lembro 
mais direito da data; acho que é 1958, mas não ouso garanti-lo, desculpem-me 
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se me equivoco), pela qual se pede aos psiquiatras que sempre respondam, se 
puderem, é claro, à tal pergunta do artigo 64: Estava ele em estado de 
demência? Mas pede-se sobretudo que digam – primeira questão – se o 
indivíduo é perigoso. Segunda questão: se ele é sensível a uma sanção penal. 
Terceira questão: se é curável ou readaptável. (FOUCAULT, 2001, p. 31). 

 

Essa nova circular evidencia uma mudança do objeto investimento da tecnologia do 

exame que deixa de interpelar e apontar precisamente a responsabilidade do sujeito jurídico 

para indicar se aquele sujeito delinquente é um indivíduo perigoso. Além disso, deve dizer se o 

sujeito é ou não imputável e passível de um tratamento penal. Essa perspectiva se abre para o 

seguinte enfoque: 

 

Em outras palavras, é uma técnica de normalização que doravante terá de se 
ocupar do indivíduo delinquente. Foi essa substituição do indivíduo 
juridicamente responsável pelo elemento correlativo de uma técnica de 
normalização, foi essa transformação que o exame psiquiátrico, entre vários 
outros procedimentos, conseguiu constituir. (FOUCAULT, 2001, p. 31). 

 

Apesar de presente nessa circular da segunda metade do século XX, esse assinalamento 

a respeito do indivíduo perigoso já aparece com contornos específicos no início do século XIX 

na noção de monomania criada por Esquirol (1810), que mais tarde seu discípulo Georget 

(1825) descreve, em seus aspectos relativos, a noção de Monomania Homicida (BOULEY et 

al., 2002, p. 402). 

De certo modo, a noção de indivíduo perigoso já vinha sendo gestada pelos alienistas 

há algum tempo. Porém, faltava-lhe incorporar a um discurso científico. Como se pode inferir 

da seguinte afirmação: 

 

Assim, no início do século XIX, a noção de monomania vai permitir classificar 
no interior de uma grande nosografia de tipo perfeitamente médico (em todo 
caso, totalmente isomorfo em relação a todas as outras nosografias médicas), 
de codificar, portanto, no interior de um discurso morfologicamente médico, 
toda uma série de perigos. (FOUCAULT, 2001, p. 149). 

 

A noção de monomania para alguns autores (FOUCAULT, 2001; BOULEY et al., 2002) 

encontra seu lugar na nosografia médica a partir início do século XIX. No entanto, para Bouley 

et al. (2002), essa noção de monomania desaparece depois de 1830 e esse entendimento não é 

compartilhado por Foucault (1981), que indica que essa noção só foi realmente abandonada 

pouco antes de 1870 na França (FOUCAULT, 1981, p. 414).  
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Essa noção de monomania que permitiu codificar o perigo social no seio da psiquiatria 

vai ser substituída pela noção de degeneração na segunda metade do século XIX. Essa mudança 

pode-se depreender do trecho a seguir: 

 

Assim, vamos encontrar a descrição clínica de algo que será a monomania 
homicida ou a monomania suicida. Assim, o perigo social será codificado, no 
interior da psiquiatria, como doença. Com isso, a psiquiatria poderá funcionar, 
de fato, como ciência médica relacionada à higiene pública. Do mesmo modo, 
na segunda metade do século XIX, vocês vão encontrar uma noção tão densa 
quanto a de monomania, que em certo sentido tem o mesmo papel com um 
conteúdo bem diferente: a noção de "degeneração". (FOUCAULT, 2001, p. 
149). 

 

Um dos casos clássicos dos monstros da psiquiatria criminal, o caso de Henriette 

Cornier, foi avaliado por um grande perito da época e discípulo de Pinel, o médico Esquirol que 

a classificou com um caso de monomania. A concepção de monomania para psiquiatria se 

desdobra no seguinte enfoque: 

 

Com a monomania, com essa espécie de caso singular extremo, monstruoso, 
tínhamos o caso de uma loucura que, em sua singularidade, podia ser 
terrivelmente perigosa. E se os psiquiatras davam tanta importância a 
monomania é porque a exibiam como a prova de que, afinal de contas, bem 
podia se dar o caso em que a loucura ficava perigosa. Ora, os psiquiatras 
necessitavam disso para definir e firmar seu poder no interior dos sistemas de 
regulação da higiene pública. (FOUCAULT, 2001, p. 179). 

 

Ora, a ocupação pela psiquiatria deste lugar de destaque na regulação da higiene pública 

foi feita às expensas da construção desta noção de indivíduo perigoso. O uso da monomania 

homicida foi um pequeno sacrifício para futura entronização da psiquiatria. Portanto, era 

esperado que iria integrar essa noção de indivíduo perigoso ao seu discurso como se verá no 

seguinte trecho: “Perigo e perversão: é isso que, na minha opinião, constitui a espécie de núcleo 

essencial, o núcleo teórico do exame médico-legal” (FOUCAULT, 2001, p. 43). 

Essas concepções de perigo e perversão tomam um forte destaque no campo penal no 

século XX, resguardando as devidas proporções e distinções do contexto histórico-sociocultural 

entre França e Brasil. É perceptível a presença de alguns desses elementos relacionados às 

realizações de procedimentos periciais como exame de cessação de periculosidade, exame 

criminológico e parecer criminológico exigido pela legislação penal brasileira.  

O exame é uma tecnologia da observação e disciplina voltada para a docilização dos 

corpos. Essa concepção encontra assento no pensamento de Foucault como se verifica na 



54 

afirmação seguinte: “Foucault localiza eficazmente o exame médico/psiquiátrico/penalógico 

como parte do discurso de observação e disciplina” (GAFFIN, 1996, p. 200, tradução nossa)5. 

 Nesse sentido, tem-se toda uma tecnologia desenvolvida para o indivíduo perigoso. 

Portanto, a noção de perigoso se constitui o foco do exame psiquiátrico. Esse aspecto pode-se 

inferir do seguinte trecho: 

 

É para o indivíduo perigoso, isto é, nem exatamente doente nem propriamente 
criminoso, que esse conjunto institucional está voltado. No exame psiquiátrico 
(aliás, a circular de 1958, creio eu, diz isso explicitamente), o que o perito tem 
a diagnosticar, o indivíduo com o qual ele tem de se haver em seu 
interrogatório, em sua análise e em seu diagnóstico, é o indivíduo 
eventualmente perigoso. (FOUCAULT, 2001, p. 43). 

 

Os exames no século XIX, nas primeiras décadas, tinham algumas demarcações 

definidas, pois quando ocorria a loucura a instituição judiciária mostrava-se claramente 

incompetente para o tema.  

A loucura era assim definida como competência da instituição psiquiátrica. No entanto, 

gradativamente, os júris em suas decisões vão estabelecendo uma pertinência entre a loucura e 

o crime (FOUCAULT, 2001, p. 40). Em alguns casos, apesar de sentenciar o indivíduo como 

culpado, o mandam para um hospital por considerarem-no doente.  

Em 1832, com a adoção das circunstâncias atenuantes, vai ficar mais fácil modular as 

decisões conforme as apreciações sobre indivíduo criminoso. Nesse sentido, o exame moderno 

substitui o modelo de exclusão entre as competências médicas e jurídicas por um modelo 

híbrido de dupla qualificação médica e judiciária (FOUCAULT, 2001, p. 40-41). Essa 

perspectiva abre-se para o seguinte enfoque: 

 

Essa prática, essa técnica da dupla qualificação organiza o que poderíamos 
chamar de domínio da "perversidade”, numa noção curiosíssima que começa 
a aparecer na segunda metade do século XIX e que vai dominar todo o campo 
da dupla determinação e autorizar o aparecimento, no discurso dos peritos, e 
de peritos que são cientistas, de toda uma série de termos ou de elementos 
manifestamente caducos, ridículos ou pueris. (FOUCAULT, 2001, p. 41). 

 

Essa junção médico-judiciário implicou na reativação de um discurso 

fundamentalmente parental-pueril, infantilizado, um discurso de pai para com os filhos, um 

discurso de moralização dirigido à criança. Esse discurso se organizou no campo da 

                                                 
5 Foucault effectively locates the medical/psychiatric/penological "examination" as part of the discourse of 

observation and discipline (original). 
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perversidade e em torno do problema do perigo social. É um discurso do medo que deve 

identificar o perigo e fazer-lhe oposição (FOUCAULT, 2001, p. 44). 

Ora, esse discurso acentua os aspectos de perversidade e os riscos que o estado perigoso 

de um indivíduo oferece à sociedade. Nesses discursos encontram-se narrativas que se 

assemelham aos contos infantis e de fadas que indicam uma grande ameaça, provocam medo e 

transmitem uma mensagem moralizante. Essa perspectiva pode-se inferir do trecho seguinte: 

“E, pois, um discurso do medo e um discurso da moralização, e um discurso infantil, e 

um discurso cuja organização epistemológica, toda ela comandada pelo medo e pela 

moralização, não pode deixar de ser ridículo, mesmo em relação à loucura.” (FOUCAULT, 

2001, p. 44). 

Retomando o aspecto ubuesco do discurso, pode-se dizer que o Ubu é o exercício de 

poder através da nítida desqualificação de quem o exerce. O grotesco político desse discurso 

produz a anulação do detentor do poder pelo próprio ritual que manifesta o poder e esse 

detentor, nesse sentido o perito psiquiátrico, é o próprio personagem do Ubu (FOUCAULT, 

2001, p. 45). 

Ora, o que quero lhes dizer é que o perito nesse lugar de poder na cena do tribunal. Vai 

dirigir o seu relato e suas conclusões como perito a respeito de um personagem que caberia 

muito bem numa história infantil. Nesta cena que as suas argumentações pueris paradoxalmente 

destituem o seu discurso desse lugar de cientificidade. Essa perspectiva se delineia no trecho 

seguinte: 

 

Ele só pode exercer o terrível poder que lhe pedem para exercer – e que, no 
fim das contas, é o de determinar a punição de um indivíduo ou dela participar 
em boa parte – por meio de um discurso infantil, que o desqualifica como 
cientista quando foi precisamente pelo título de cientista que o convocaram, e 
por meio de um discurso do medo, que o ridiculariza precisamente quando ele 
fala num tribunal a propósito de alguém que está no banco dos réus e que, por 
conseguinte, está despojado de todo e qualquer poder. Ele fala a linguagem da 
criança, fala a linguagem do medo, logo ele, que é o cientista, que está ao 
abrigo, protegido, sacralizado até, por toda a instituição judiciária e sua 
espada. (FOUCAULT, 2001, p. 45).  

 

Na economia do poder de punir do século XIX a XX, o exame tem funcionado como 

um dispositivo disciplinar. A sua prática tem contribuído para reforçar o aspecto repressivo e 

punitivo sobre sujeitos criminosos. Esses sujeitos portadores de uma criminalidade patológica 

serão passíveis de uma punição ou correção pela terapêutica penal. Essa concepção se delineia 

no seguinte enfoque: 
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Mas, se a frase "você vai acabar na forca" é possível (tanto que todos nós a 
ouvimos mais ou menos assim, da primeira vez que não tiramos uma nota 
boa), se essa frase é efetivamente possível, se ela tem uma base histórica, e na 
medida em que o continuum, que vai da primeira correção aplicada ao 
indivíduo até a última grande sanção jurídica que é a morte, foi efetivamente 
constituído por uma imensa prática, uma imensa institucionalização do 
repressivo e do punitivo, que é alimentada discursivamente pela psiquiatria 
penal e, em particular, pela prática maior do exame. Em suma, a sociedade vai 
responder à criminalidade patológica de dois modos, ou antes, vai propor uma 
resposta homogênea com dois polos: um expiatório, outro terapêutico. 
(FOUCAULT, 2001, p. 42). 

 

 O discurso psiquiátrico alimenta essa reverberação dos mecanismos repressivos e 

punitivos na sociedade. A evocação da natureza patológica criminalidade, somada à incidência 

de crimes monstruosos, possibilita a reiteração de uma ideia de doença do corpo social. Essa 

perspectiva abre-se no seguinte enfoque: 

 

É de fato nessa espécie de clima geral, no qual a nova economia do poder de 
punir se formula numa nova teoria da punição e da criminalidade, é nesse 
horizonte que vemos surgir, pela primeira vez, a questão da natureza 
eventualmente patológica da criminalidade. Segundo uma tradição que vocês 
encontrarão em Montesquieu, mas que remonta ao século XVI, à Idade Média 
e também ao direito romano, o criminoso e, sobretudo, a frequência dos crimes 
representam numa sociedade como que a doença do corpo social. 
(FOUCAULT, 2001, p. 113). 

 

 De certo modo, vê-se que figura de monstruosidade do criminoso na Idade Moderna 

estará condicionada à ruptura do pacto social. Por isso, a ideia de que o crime é responsável 

pela doença do corpo social será facilmente reiterada. No subcapítulo seguinte discutem-se os 

aspectos da proteção social. 

 

3.3 A PROTEÇÃO SOCIAL 

 

No século XIX, com o desenvolvimento industrial e a crescente de urbanização nas 

principais cidades da Europa, verifica-se o início de um pensamento que vai associar os 

problemas de saúde em relação às condições de trabalho e de vida da população. Nessa época 

surge a ideia da determinação social do processo de saúde e doença. A proteção social passa 

ser um objetivo das ações e políticas de higiene pública. 

A proteção social é o terreno em que a nascente psiquiatria que ainda não era uma 

especialidade da medicina vai se institucionalizar. Embora a psiquiatria tenha se constituído no 

final do século XVIII até meados do século XIX, não era especialidade da medicina geral, mas 
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uma especialidade da higiene pública (FOUCAULT, 2001, p. 148). Essa perspectiva abre-se no 

seguinte enfoque: 

 

Antes de ser uma especialidade da medicina, a psiquiatria se institucionalizou 
como domínio particular da proteção social, contra todos os perigos que o fato 
da doença, ou de tudo o que se possa assimilar direta ou indiretamente à 
doença, pode acarretar à sociedade. Foi como precaução social, foi como 
higiene do corpo social inteiro que a psiquiatria se institucionalizou (nunca 
esquecer que a primeira revista de certo modo especializada em psiquiatria na 
França foram os Annales d'hygiene publique) [Anais de higiene pública]. 
(FOUCAULT, 2001, p. 148). 

 

A psiquiatria, para funcionar como ramo da higiene pública, precisou realizar uma dupla 

codificação simultânea caracterizando a loucura como doença e como perigo. De fato, essa 

dupla codificação vai contribuir efetivamente para o caráter ubuesco do discurso psiquiátrico. 

Ora, essa dupla codificação da loucura como doença e perigo foi feita, grosso modo, sem o 

desenvolvimento de uma investigação empírica, que fosse baseada num método propriamente 

científico.  

Embora procurasse assimilar alguns elementos de um repertório metodológico que lhe 

assegurasse uma aproximação com a higiene pública e saber médico, essa disposição foi 

caracterizada em dois movimentos que na primeira codificação patologiza a loucura e na 

segunda codificação torna a loucura um perigo (FOUCAULT, 2001, p. 148-149). Essa 

aproximação é descrita no seguinte trecho: 

 

É um ramo da higiene pública e, por conseguinte, vocês hão de compreender 
que, para poder existir como instituição de saber, isto é, como saber médico 
fundado e justificável, a psiquiatria teve de proceder a duas codificações 
simultâneas. De fato, foi preciso, por um lado, codificar a loucura como 
doença; foi preciso tornar patológicos os distúrbios, os erros, as ilusões da 
loucura; foi preciso proceder a análises (sintomatologia, nosografia, 
prognósticos, observações, fichas clínicas, etc.) que aproximam o mais 
possível essa higiene pública, ou essa precaução social que ela era encarregada 
de garantir, do saber médico e que, por conseguinte, permitem fazer esse 
Sistema de proteção funcionar em nome do saber médico. Mas, por outro lado, 
vocês estão vendo que foi indispensável uma segunda codificação, simultânea 
à primeira. Foi preciso ao mesmo tempo codificar a loucura como perigo, isto 
é, foi preciso fazer a loucura aparecer como portadora de certo número de 
perigos, como essencialmente portadora de perigos e, com isso, a psiquiatria, 
na medida em que era o saber da doença mental, podia efetivamente funcionar 
como a higiene pública. (FOUCAULT, 2001, p. 148-149). 
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Nesse discurso do perigo ou do indivíduo perigoso veem-se os elementos que 

contribuíram para essa noção nas figuras monstruosas da psiquiatria, que serão tratados mais 

tarde. 

De modo geral, a psiquiatria fez funcionar toda uma parte da higiene pública como 

medicina e, por outro lado, com a justificativa de prevenir, curar, a doença mental funcionou 

como precaução social para evitar os riscos e perigos ocasionados pela loucura (FOUCAULT, 

2001, p. 149). 

Assim, a psiquiatria, nessa dupla codificação, ocupará o lugar de paladina da sociedade. 

De fato, através dessas codificações a psiquiatria irá ocupar um lugar de poder, pois somente o 

saber psiquiátrico possuirá as ferramentas necessárias para decifrar a doença, a loucura e o 

perigo. Desse modo, a psiquiatria poderá realizar a prevenção e a proteção do corpo social 

contra os perigos da loucura. Porém, a psiquiatria vai buscar na relação crime e loucura a 

matéria necessária à sua expansão, como se vê no trecho a seguir: 

 

Fora dessas codificações gerais, parece-me que a psiquiatria necessita, e não 
parou de mostrar o caráter perigoso, especificamente perigoso, do louco como 
louco. Em outras palavras, a psiquiatria, a partir do momento em que começou 
a funcionar como saber e poder no interior do domínio geral da higiene pública 
da proteção do corpo social, sempre procurou encontrar o segredo dos crimes 
que podem habitar toda loucura, ou então o núcleo de loucura que deve habitar 
todos os indivíduos que podem ser perigosos para a sociedade. Em suma, foi 
preciso que a psiquiatria, para funcionar como eu lhes dizia, estabelecesse a 
pertinência essencial e fundamental da loucura ao crime e do crime a loucura. 
(FOUCAULT, 2001, p. 150). 

 

No início do século XIX, a psiquiatria demonstrou bastante interesse pelos crimes que 

aparentemente não tinham uma explicação racional. Esses crimes lhe permitiram ocupar um 

lugar saber/poder ao suturar o tecido do sistema punitivo da época oferecendo-lhe uma resposta 

racional para o ato criminoso. 

A psiquiatria, em seus exames, apresentava elementos que reconhecia como os aspectos 

do crime na história passada do sujeito, essa digressão reforçava a ideia de previsibilidade do 

crime. Essa operação só foi possível através de dobramentos que constituíam um duplo 

psicológico moral, que será tratado mais adiante. O fato é que a psiquiatria introduzia suas 

argumentações como prova de verdade, prova pericial do processo e como prova de 

entronização. Essa concepção se delineia no seguinte enfoque: 

 

A psiquiatria criou para si mesma esta espécie de prova de reconhecimento da 
sua realeza, prova de reconhecimento da sua soberania, do seu poder e do seu 



59 

saber: eu sou capaz de identificar como doença, de encontrar sinais do que, 
no, entanto, nunca se assinala. Imaginem um crime imprevisível, mas que 
poderia ser reconhecido como indício particular de uma loucura 
diagnosticável ou previsível por um médico, imaginem isso, deem-me isso – 
diz a psiquiatria –, eu sou capaz de reconhecê-la; um crime sem razão, um 
crime que é portanto o perigo absoluto, o perigo denso no corpo da sociedade, 
eu sou capaz de reconhecê-la. Por conseguinte, se posso analisar um crime 
sem razão, serei rainha. Prova de entronização, proeza da soberania 
reconhecida, é assim, na minha opinião, que se deve compreender o interesse 
literalmente frenético que a psiquiatria, no início do século XIX, demonstrou 
por esses crimes sem razão. (FOUCAULT, 2001, p. 152-153). 

 

A psiquiatria ocupou-se de fato com a temática do crime, pois essa medida lhe permitia 

ampliar seu campo de ação para o sistema judiciário e, muitas vezes, funcionar como juiz. Nesse 

sentido, discute-se a seguir o instinto como elemento necessário ao avanço dessa psiquiatria em 

comento. 

 

3.4 O INSTINTO 

 

A noção do instinto com suas determinações biológicas para o desenvolvimento de 

determinados comportamentos produzirá um impacto no desenvolvimento da psiquiatria, 

sobretudo a nascente psiquiatria criminal. A repercussão da noção de instinto, ainda que tímida, 

será vista no caso delineado a seguir.  

No caso de Henriette Cornier6, nas alegações do advogado de defesa Fournier e do 

médico Marc que a examinou, vemos surgir ainda hesitante a noção de instinto. Embora 

Fournier mencionasse ato bárbaro e Marc ato instintivo e uma certa propensão instintiva, essa 

nomeação não fazia parte do repertório terminológico da psiquiatria da época. Por isso, ambos 

procuram renomear o ato dela como delírio (FOUCAULT, 2001, p. 162-163). 

O que se percebe verdadeiramente é o momento de transição entre o conceito, ainda 

dominante de delírio para o conceito ainda claudicante do instinto. Essa alteração no plano 

conceitual refletirá posteriormente no abandono da velha medicina alienista com o surgimento 

da psiquiatria criminal. Retomando o caso Cornier, Foucault indica mais detalhadamente o 

aparecimento da noção de instinto no trecho abaixo:  

 

Enquanto a loucura era essencialmente ordenada – e ela ainda o era no início 
do século XIX – ao erro, à ilusão, ao delírio, à falsa crença, à não obediência 
à verdade, é fácil compreender que o instinto como elemento dinâmico bruto 
não podia ter lugar no interior desse discurso. Ele podia ser nomeado, mas não 

                                                 
6 Henriette Cornier, em 1825, assassinou uma criança de 19 meses, filha de sua vizinha, sem um motivo aparente. 
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era nem construído nem concebido. É por isso que o tempo todo, em Fournier 
e em Marc, no momento mesmo em eles que acabam de nomear esse instinto, 
no momento mesmo em que acabam de designá-lo, eles tentam recuperá-lo, 
reinvesti-lo, dissolvê-lo, de certo modo, pela presunção de algo como um 
delírio, porque o delírio ainda é, nessa época, isto é, em 1826, a marca 
constitutiva, o qualificativo maior, em todo caso, da loucura. Marc chega a 
dizer o seguinte a propósito desse instinto que ele acaba de nomear e cuja 
dinâmica intrínseca e cega ele detectou em Henriette Cornier. Ele chama de 
"ato de delírio", o que não quer dizer nada, porque ou se trata de um ato que 
seria produzido por um delírio, mas não é o caso (ele não é capaz de dizer que 
delírio há em Henriette Cornier), ou então ato de delírio quer dizer um ato de 
tal modo absurdo que é como que o equivalente de um delírio, mas não é um 
delírio. E então o que é esse ato? Marc não pode nomeá-lo, não pode dizê-lo, 
não pode concebê-lo. Falará então de "ato de delírio”. (FOUCAULT, 2001, p. 
163).  

 

Nos casos dos grandes crimes monstruosos no início do século XIX entre esses talvez o 

de Henriette Cornier seja o mais exemplar para o qual a psiquiatria buscava uma explicação. A 

ausência de razão não era suficiente para a psiquiatria explicar o ato criminoso. Nessa lacuna é 

que surge a ideia de instinto como uma dinâmica móbil da conduta criminosa. Essa perspectiva 

abre-se no seguinte enfoque: 

 

Temos aí, creio eu, o ponto de descoberta dos instintos. Quando digo 
“descoberta”, sei que não é a palavra adequada, mas não é pela descoberta que 
me interesso, e sim pelas condições de possibilidade do aparecimento, da 
construção, do uso regrado de um conceito no interior de uma formação 
discursiva. Importância dessa engrenagem a partir da qual a noção de instinto 
vai poder aparecer e se formar; porque o instinto será, é claro, o grande vetor 
do problema da anomalia, ou ainda o operador pelo qual a monstruosidade 
criminal e a simples loucura patológica vão encontrar seu princípio de 
coordenação. (FOUCAULT, 2001, p. 165). 

 

O problema da loucura e toda uma variedade de pequenas anomalias cotidianas poderão 

a partir da noção de instinto ser explicadas. O instinto se constitui como elemento essencial na 

composição do liame entre a figura do monstro e o pequeno perverso do século XIX. Além 

disso, é o elemento essencial para consolidar o funcionamento do poder psiquiátrico. Esse 

sentido, podemos depreender no trecho abaixo que: 

 

É a partir da noção de instinto que vai poder se organizar, em torno do que era 
outrora o problema da loucura, toda a problemática do anormal, do anormal 
no nível das condutas mais elementares e mais cotidianas. Essa passagem ao 
minúsculo, a grande deriva que faz que o monstro, o grande monstro 
antropófago do início do século XIX se veja no fim das contas trocado pelos 
monstrinhos perversos que não cessaram de pulular desde o fim do século XIX 
essa passagem do grande monstro ao pequeno perverso só pôde ser realizada 
por essa noção de instinto, e pela utilização e pelo funcionamento do instinto 
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no saber, mas também no funcionamento do poder psiquiátrico. 
(FOUCAULT, 2001, p. 165-166). 

 

A noção de instinto provoca assim grande impacto na psiquiatria, permitindo-lhe se 

aproximar da noção de instinto animal e assimilar a ideologia evolucionista. No entanto, já no 

fim do século XIX estará envolvida com as ideias de uma tecnologia eugênica e uma tecnologia 

do instinto. Essa noção será assim o embrião de disposições multifacetadas da psiquiatria, pois 

é nela que se verá ancorar todo um sistema de conhecimento do controle das raças ao controle 

do indivíduo. Essa concepção se delineia no trecho abaixo: 

 

Toda a inscrição da psiquiatria na patologia evolucionista, toda a injeção da 
ideologia evolucionista na psiquiatria vai poder se fazer, não a partir da velha 
noção de delírio, mas sim a partir dessa noção de instinto. É a partir do 
momento em que o instinto se torna o grande problema da psiquiatria que tudo 
isso será possível. E, finalmente, a psiquiatria do século XIX vai se encontrar, 
nos últimos anos desse século, emoldurada por duas grandes tecnologias, 
vocês sabem, que vão bloqueá-la de um lado e dar-lhe novo impulso de outro. 
De um lado a tecnologia eugênica, com o problema da hereditariedade, da 
purificação da raça e da correção do sistema instintivo dos homens por uma 
depuração da raça. Tecnologia do instinto: eis o que foi o eugenismo, desde 
seus fundadores até Hitler. De outro lado, tivemos, em face da eugenia, a outra 
grande tecnologia dos instintos, o outro grande meio que foi proposto 
simultaneamente, numa sincronia notável, a outra grande tecnologia da 
correção e da normalização da economia dos instintos, que é a psicanálise. A 
eugenia e a psicanálise são essas duas grandes tecnologias que se ergueram, 
no fim do século XIX, para permitir que a psiquiatria agisse no mundo dos 
instintos. (FOUCAULT, 2001, p. 167). 

 

O instinto possibilitou a conexão do mecanismo de poder psiquiátrico com o mecanismo 

de poder do sistema penal. Essa conexão foi benéfica para ambos os mecanismos de poder. Por 

meio do instinto a psiquiatria pôde constituir a matéria punível para o aparelho judiciário dos 

crimes aparentemente sem razão. Praticamente nenhum crime ficaria sem explicação ou 

escaparia ao crivo da Justiça e, ao mesmo tempo, a psiquiatria conseguia assim um lugar de 

destaque na economia do poder de punir. Essa perspectiva é delineada no enfoque a seguir: 

 

A psiquiatria descobre o instinto, mas a jurisprudência e a prática penal 
também o descobrem. O que é o instinto? É esse elemento misto que pode 
funcionar em dois registros ou, se quiserem, é essa espécie de engrenagem que 
permite que dois mecanismos de poder engrenem um no outro: o mecanismo 
penal e o mecanismo psiquiátrico; ou, mais precisamente ainda, esse 
mecanismo de poder, que é o sistema penal e que tem seus requisitos de saber, 
consegue engatar no mecanismo de saber que é a psiquiatria e que tem, de seu 
lado, seus requisitos de poder. Essas duas maquinarias conseguiram engatar 
uma na outra, pela primeira vez, de uma maneira eficaz e que vai ser produtiva 
tanto na ordem da penalidade como na ordem da psiquiatria, por meio desse 
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elemento do instinto, que é constituído nesse momento. (FOUCAULT, 2001, 
p. 174). 

 

Dentro da hierarquia da taxonomia das doenças mentais, até por volta de 1830 a 

utilização da noção de instinto pela psiquiatria era feita quando se esgotavam outras 

possibilidades. O instinto era uma peça importante, mas não determinante para psiquiatria no 

início do século (FOUCAULT, 2001, p. 175). 

Ora, ainda no início do século XIX prevalecia a noção de delírio dos alienistas na 

categoria das loucuras parciais. Embora na série de loucuras parciais aparecesse ideia de instinto 

na forma da loucura instintiva, essa formulação instintiva somente ganhará destaque na 

taxonomia da doença mental mais tarde, com o surgimento da psiquiatria criminal. Pode-se 

depreender o lugar que a noção de instinto ocupava entre as loucuras parciais no trecho abaixo: 

  

Nessas loucuras parciais, há as que atingem a inteligência, mas não o resto do 
comportamento, ou as loucuras que, ao contrário, atingem o resto do 
comportamento, mas não a inteligência. E é simplesmente no interior dessa 
última categoria que encontramos uma certa loucura que não afeta o 
comportamento em geral, mas apenas certo tipo de comportamento. Por 
exemplo, o comportamento do assassinato. É nesse momento, nessa região 
bem precisa, que vemos emergir a loucura instintiva que é, de certo modo, a 
última pedra no edifício piramidal da taxionomia. Logo, o instinto tem um 
lugar que é, na minha opinião, politicamente importantíssimo (quero dizer 
que, nos conflitos, reivindicações, distribuições e redistribuições do poder no 
início do século XIX, o problema do instinto, da loucura instintiva, é 
importantíssimo); mas, epistemologicamente, é uma peça muito confusa e 
menor. (FOUCAULT, 2001, p. 175). 

 

A internação ex officio estabelecida na França pela edição da Lei de 1838 era realizada 

a pedido ou por ordem da administração prefeitoral. A decisão da internação ainda não estava 

adstrita à emissão de um laudo psiquiátrico. Porém, a partir desta decisão administrativa era 

necessário condicioná-la a um relatório que apontasse que aquela desordem mental podia ser 

um perigo ou uma ameaça à ordem pública. O procedimento de internação tinha em princípio 

a finalidade curativa e inseria a psiquiatria na ordem administrativa. A regulamentação da 

internação da Lei de 1838 é descrita no trecho seguinte: 

 

Como a lei de 1838 regulamenta essa internação ex officio? Por um lado, a 
internação ex officio deve ser feita num estabelecimento especializado, isto é, 
destinado primeiro a receber, depois a curar os doentes, o caráter médico da 
internação, pois se trata de curar, o caráter médico e especializado, pois se 
trata de um estabelecimento destinado a receber doentes mentais, é portanto, 
precisamente dado na lei de 1838. A psiquiatria recebe com a lei de 1838 sua 
consagração, ao mesmo tempo como disciplina médica e como disciplina 
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especializada no interior do campo da prática médica. (FOUCAULT, 2001, p. 
177). 

 

Nessa época eram os médicos dessas instituições especializadas que deviam elaborar 

um relatório para subsidiar a internação, porém a decisão da administração não estava 

condicionada ao parecer do médico. A administração tinha o poder de decidir pela manutenção 

ou não da internação. A internação ocorria quando o estado de alienação do indivíduo 

comprometesse a ordem e a segurança pública (FOUCAULT, 2001, p. 177). 

Ora, nessa internação ex officio que vemos surgir no início do século XIX na França 

resguardando as devidas proporções, encontraremos o mesmo instituto jurídico de interdição 

do sujeito ainda vigente na atualidade, que o desqualifica como sujeito de direito. O instituto 

que é aplicado atualmente nas internações compulsórias. Retomando o contexto da França do 

século XIX, pode-se dizer que: 

 

Outrora, por exemplo na época em que a interdição era o grande procedimento 
judiciário para a loucura, o problema era sempre o de saber se o sujeito em 
questão não ocultava em si certo estado, aparente ou inaparente, de demência, 
estado de demência que o tornaria incapaz como sujeito jurídico, que o 
desqualificaria como sujeito de direito. (FOUCAULT, 2001, p. 178). 

 

A partir da Lei de 1838, a psiquiatria vai ocupar o seu lugar ao sol, mas sob o manto da 

higiene pública, pois tem reconhecido o seu papel como uma especialidade da higiene pública. 

Embora o médico em seu relatório descrevesse os aspectos relativos à doença e 

concomitantemente à periculosidade, o foco da preocupação não é mais a incapacidade do 

indivíduo, mas, sobretudo, os perigos do comportamento. 

A internação ex officio permitiu ligar diretamente a loucura com o perigo, não foi preciso 

mais procurar uma justificativa na monomania homicida, pois a partir da decretação 

administrativa da internação o indivíduo já era considerado perigoso. Essa medida foi 

coextensiva a toda a população manicomial, pois em cada indivíduo internado tinha um 

potencial de perigo (FOUCAULT, 2001, p. 179-180). 

De certo modo, a psiquiatria vai desenvolver uma generalização a partir da extensão da 

noção de instinto em sua prática. É o que se pode inferir do trecho abaixo: 

“Eis pois o que eu queria lhes dizer sobre esse primeiro processo, que vai levar à 

generalização desse elemento do instinto e a generalização do poder e do saber psiquiátricos: a 

inscrição da psiquiatria num novo regime administrativo.” (FOUCAULT, 2001, p. 183). 
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Nesse período a instância de poder médico já interferia no campo de ação da instituição 

familiar no controle dos pais sobre seus filhos. Sobretudo em relação a uma pedagogia médica 

destinada à criança masturbadora. Porém, o que se vê como segundo processo de generalização 

é a destituição da família do lugar de decidir sobre a internação. 

O segundo processo a partir da Lei de 1838 é a alteração da organização do requerimento 

familiar, que muda as relações da família com as autoridades psiquiátricas e judiciárias, pois a 

família não é mais necessária para efetivar a internação. Diferentemente do passado, quando 

haviam dois caminhos por intermédio da família para a internação: um era em função do poder 

paterno, e outro era a interdição que tinha que passar por um conselho familiar e depois por um 

lento processo judiciário para ser decidida num tribunal (FOUCAULT, 2001, p. 183-184). 

Assim, na nova legislação, o papel da família na internação passa a ser secundário, pois 

era preciso para família solicitar a internação, a apresentação de um atestado médico. Nesse 

trâmite, o médico da clínica recebia o atestado e solicitava o aval do prefeito. Essa normativa 

era ironicamente chamada internação voluntária pela Lei de 1838, mas de fato não necessitava 

de um pedido do doente para ser efetivada.  

Os processos teriam assim a modulação conforme descrita no trecho a seguir: 

 

Terceiro processo de generalização – o primeiro era o encadeamento 
psiquiatria-regulação administrativa; o segundo, a nova forma da demanda 
familiar de psiquiatria (a família como consumo de psiquiatria); o terceiro é o 
aparecimento de uma demanda política de psiquiatria. No fundo, as outras 
demandas (ou os outros processos que tentei identificar, o que se situa do lado 
da administração e o que se situa do lado da família) constituíam muito mais 
deslocamentos, transformações de relações já existentes. (FOUCAULT, 2001, 
p. 191). 

 

Os dois primeiros processos se situaram entre 1840 e 1850, o terceiro processo da 

demanda política da psiquiatria ocorreu entre 1850 e 1875. No terceiro, a psiquiatria passa a ser 

solicitada a fornecer um discriminante psiquiátrico-político entre indivíduos e com efeito entre 

grupo ideologias e o próprio processo histórico (FOUCAULT, 2001, p. 191). 

Pensando os processos de generalização de uma psiquiatria em desenvolvimento no seio 

de uma economia do poder de punir e somando-se a esse aspecto o papel que já era demandado 

à psiquiatria, como o de responder sobre precaução social e sobre os riscos que o indivíduo 

perigoso oferecia à segurança pública, não era de se estranhar que em algum momento a 

psiquiatria avançaria para a análise criminológica desses movimentos políticos. Como podemos 

depreender do seguinte trecho: 
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Depois da terceira grande vaga de revoluções que sacudiu a Europa entre 1848 
e 1870-1871 – isto é, essa vaga de revoluções republicanas, democráticas, 
nacionalistas e às vezes socialistas –, creio que o discriminante que se tentou 
utilizar e aplicar foi a psiquiatria e, de um modo geral, a psicologia; 
discriminante que é evidentemente – em relação aos dois outros, o jurídico-
político e o histórico – de longe o mais fraco teoricamente, mas que tem pelo 
menos a vantagem de ser dobrado por um instrumento efetivo de sanção e de 
exclusão, já que a medicina como poder, o hospital psiquiátrico como 
instituição, estão aí para sancionar efetivamente essa operação de 
discriminação. (FOUCAULT, 2001, p. 193). 

 

Nesse período, um problema levantado por Lombroso era distinguir em relação aos 

movimentos de unificação da Itália da primeira metade do século XIX continuados por 

Garibaldi e os movimentos socialistas e anarquistas da época. Perguntava-se se os primeiros 

legitimavam os últimos ou, pelo contrário, os últimos comprometiam os primeiros 

(FOUCAULT, 2001, p. 193). 

Desta maneira, Lombroso procurava utilizar seu conhecimento de antropologia criminal 

no plano político. Portanto, busca estabelecer um nexo causal entre dois movimentos políticos 

de períodos distintos na Itália. Por isso, tenta aplicar seus esquemas de análise aos principais 

movimentos políticos do seu país. 

O pensamento lombrosiano tinha o seguinte raciocínio: se conseguisse provar que os 

movimentos vicejantes de sua época eram de homens pertencentes a uma classe biológica, 

anatômica, psicológica e psiquiatricamente desviante, teria um princípio de discriminação, pois 

essas ciências permitiram o reconhecimento dos aspectos de um movimento político 

verdadeiro, os quais poderiam ser efetivamente distinguidos entre aqueles que devem ser 

validados daqueles que devem ser desqualificados (FOUCAULT, 2001, p. 194). 

Assim, a pesquisa de Lombroso já surgia enviesada, pois partia da hipótese que os 

movimentos políticos daquela época eram conduzidos por homens degenerados e 

psiquiatricamente desviantes. Em tese, essa categoria analítica adotada por Lombroso servia 

para desqualificar e criminalizar os movimentos políticos. Essa perspectiva abre-se no seguinte 

enfoque: 

 

Era o que Lombroso dizia em suas aplicações da antropologia. Dizia ele: a 
antropologia parece nos dar os meios de diferenciar a verdadeira revolução, 
sempre fecunda e útil, da sublevação, da rebelião, que é sempre estéril. Os 
grandes revolucionários, continuava ele –, a saber, Paoli, Mazzini, Garibaldi, 
Gambetta, Charlotte Corday e Karl Marx eram quase todos santos e gênios, e 
aliás tinham uma fisionomia maravilhosamente harmoniosa. Em 
compensação, tomando-se as fotos de 41 anarquistas de Paris, percebe-se que 
31% desses 41 tinham estigmas físicos graves. Em cem anarquistas detidos 
em Turim, 34% não tinham a fisionomia maravilhosamente harmoniosa de 
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Charlotte Corday e de Karl Marx (o que é um sinal de que o movimento 
político que eles representam é um movimento que merece ser histórica e 
politicamente desqualificado, pois que já é fisiológica e psiquiatricamente 
desqualificado. (FOUCAULT, 2001, p. 194). 

 

A psiquiatria vai passar por mudanças a partir de 1845, ou dupla mudança, do 

funcionamento do poder psiquiátrico. A princípio, o modelo da loucura parcial adotado pelos 

alienistas vai ser abandonado (FOUCAULT, 2001, p. 197). 

De tal maneira, verifica-se uma mudança paradigmática no modo de abordar a loucura. 

Essa noção de loucura parcial vai ser suprimida, dando lugar à ideia de uma loucura que 

atingisse todos os elementos do comportamento, conforme se infere no seguinte trecho: 

 

Em primeiro lugar, vai ser abandonada essa noção curiosa, mas de que os 
alienistas haviam feito tanto uso de "loucura parcial", essa espécie de loucura 
que só atingiria como que um setor da personalidade, que só habitaria um 
canto da consciência, que não tocaria mais que um pequeno elemento do 
comportamento, que não teria nenhuma comunicação com o resto do edifício 
psicológico ou da personalidade do indivíduo. (FOUCAULT, 2001, p. 197). 

 

Nessa nova acepção da psiquiatria, qualquer manifestação ou sintoma, raro ou 

particular, não poderia lhe atribuir uma loucura parcial, pois o indivíduo só poderia apresentar 

algum desses sintomas se fosse globalmente louco. Essa mudança paradigmática na abordagem 

da loucura terá integrado os vários elementos por meio da noção do comportamento voluntário 

e involuntário. Essa concepção se delineia no enfoque a seguir: 

 

Com essa reunificação, essa espécie de arraigamento unitário da loucura, 
vemos aparecer uma segunda mudança: a reunificação não se dá mais no nível 
dessa consciência, ou ainda dessa apreensão da verdade, que era o no principal 
da loucura entre os alienistas. Daí em diante, a reunificação da loucura através 
dos seus sintomas, mesmo os mais particulares e regionais, vai se dar no nível 
de certo jogo entre o voluntário e o involuntário. (FOUCAULT, 2001, p. 198). 

 

Nessa nova abordagem os sintomas positivos como alucinações, delírios agudos, falsas 

crenças tornam-se secundários. Esse conjunto de sintomas que eram importantes para a antiga 

psiquiatria e o alienismo. De certo modo, serão codificados como o resultado do efeito dos 

mecanismos voluntários e involuntários nas faculdades mentais. Essa perspectiva pode-se 

depreender no seguinte trecho: 

 

Em particular as alucinações, os delírios agudos, as falsas crenças, tudo o que 
antes era para a psiquiatria do século XVIII, mas ainda para os alienistas do 
início do século XIX, o elemento essencial, fundamental da loucura, isso agora 
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vai passar para uma ordem secundária, um nível secundário. As alucinações, 
os delírios agudos, a mania, a ideia fixa, o desejo maníaco, tudo isso é 
resultado do exercício involuntário das faculdades, predominando sobre o 
exercício voluntário em consequência de um acidente mórbido do cérebro. É 
o que se chama "princípio de Baillarger”. (FOUCAULT, 2001, p. 199).  

 

O médico francês Jules Baillarger foi o responsável pelo reconhecimento do primado 

do voluntário e espontâneo no comportamento humano. Com isso, a partir do princípio de 

Baillarger abandonam-se os velhos parâmetros da psiquiatria alienista de Pinel para incorporar 

os elementos instintivos e automatismo na abordagem da loucura. Essa concepção ficou 

conhecida como princípio de Baillarger. Esse princípio é considerado o fundador da segunda 

psiquiatria. Essa concepção abre-se no seguinte enfoque: 

 

É o momento – esses anos 1845-1847 – em que os psiquiatras tomam o lugar 
dos alienistas. Esquirol é o último dos alienistas, porque é o último a formular 
a questão da loucura, isto é, da relação com a verdade. Baillarger é o primeiro 
psiquiatra da França (na Alemanha é Griesinger, mais ou menos na mesma 
época), porque é ele o primeiro a levantar a questão do voluntário e do 
involuntário, do instintivo e do automático, no âmago dos processos da doença 
mental. (FOUCAULT, 2001, p. 199). 

 

Os alienistas eram defensores da ideia que a psiquiatria se constituía uma ciência e para 

isso buscavam estabelecer repertório formal e criterioso que se aproximasse de uma ciência 

médica. Os alienistas utilizavam com este intuito critérios como nosografia, sintomatologia, 

classificação e taxionomia. 

No entanto, a partir da introdução do princípio de Baillarger foi possível uma 

aproximação com a neurologia, pois assim foi possível associar as doenças mentais a afecções 

orgânicas. Essa aproximação permite à psiquiatria ratificar o seu lugar como uma especialidade 

de medicina. Essa concepção pode-se inferir no trecho a seguir: 

 

Todo esse grande edifício das classificações psiquiátricas com que se encantou 
era necessário a Esquirol para que seu discurso, suas análises e seus objetos 
mesmos fossem o discurso da psiquiatria e dos objetos de uma psiquiatria 
médica. A medicalização do discurso, da prática dos alienistas, passava por 
essa espécie de estruturação formal isomorfa ao discurso médico, se não da 
época, pelo menos da época precedente (mas essa é outra história). Com a 
nova problemática psiquiátrica – isto é, uma investigação psiquiátrica que vai 
ter por objeto as discrepâncias em relação à norma ao longo do eixo voluntário 
e involuntário –, as doenças mentais, os distúrbios mentais, os distúrbios de 
que a psiquiatria se ocupa, vão poder ser relacionados diretamente, de certo 
modo, no próprio nível do conteúdo, e mais simplesmente no nível da forma 
discursiva da psiquiatria, com todos os distúrbios orgânicos ou funcionais que 
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perturbam o desenrolar das condutas voluntárias, essencialmente com os 
distúrbios neurológicos. (FOUCAULT, 2001, p. 202). 

 

A partir da aproximação da psiquiatria com a neurologia desenvolve-se uma 

reorganização do campo do seu conhecimento. A epilepsia passa ser vista como uma possível 

fonte etiológica das doenças mentais, ponte para todos os sintomas psiquiátricos. Essa 

perspectiva se delineia no trecho seguinte: 

 

A epilepsia, nessa nova organização do campo psiquiátrico, vai servir de 
ponte. Assim como os alienistas procuravam em toda parte o delírio sob 
qualquer sintoma os psiquiatras vão procurar por muito tempo a pequena 
epilepsia, o equivalente epiléptico, em todo caso o pequeno automatismo que 
deve servir de suporte a todos os sintomas psiquiátricos. É assim que 
chegaremos, no fim do século XIX início do século XX, a essa teoria, que é o 
inverso exato da perspectiva de Esquirol, em que veremos as alucinações 
serem definidas como epilepsias sensoriais. (FOUCAULT, 2001, p. 203). 

 

A psiquiatria produz dois movimentos simultâneos: a psiquiatrização das condutas e o 

ancoramento psiquiátrico nas disciplinas médicas do corpo. Esse duplo movimento pode ser 

visto no seguinte trecho: 

 

Tudo o que é desordem, indisciplina, agitação, indocilidade, caráter 
recalcitrante, falta de afeto, etc., tudo isso pode ser psiquiatrizado agora. Ao 
mesmo tempo que vocês têm essa explosão do campo sintomatológico, vocês 
têm uma ancoragem profunda da psiquiatria na medicina do corpo, 
possibilidade de uma somatização não simplesmente formal no nível do 
discurso, mas de uma somatização essencial da doença mental. (FOUCAULT, 
2001, p. 203).  

 

A psiquiatria desenvolvera-se como uma ciência e técnica dos indivíduos anormais. O 

discurso psiquiátrico, com seu caráter normativo e medicalizante, terá desdobramento em 

outros contextos além da instituição judiciária e instituição médica. Essa perspectiva pode-se 

depreender no trecho a seguir: 

 

Entre a descrição das normas e das regras sociais e a análise médica das 
anomalias, a psiquiatria será essencialmente a ciência e a técnica dos 
anormais, dos indivíduos anormais e das condutas anormais. O que acarreta 
evidentemente, como primeira consequência, que o encontro crime-loucura 
não será mais, para a psiquiatria, um caso-limite, mas o caso regular. Pequenos 
crimes, claro, e pequenas doenças mentais, minúsculas delinquências e 
anomalias quase imperceptíveis do comportamento – mas é esse finalmente 
que será o campo organizador e fundamental da psiquiatria. (FOUCAULT, 
2001, p. 205). 
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Acabou-se de ver todo o desenvolvimento de processos de generalização da psiquiatria 

a partir do conceito de instinto, além de outros elementos que serão responsáveis pela 

constituição da psiquiatria moderna. Na próxima seção aborda-se a questão do duplo médico-

jurídico. 

 

3.5 O DUPLO MÉDICO-JURÍDICO 

 

Essa nova economia do poder de punir a ideia da dupla qualificação médica judiciária 

permite ao juiz determinar em sua sentença não somente mais uma pena, mas determinar um 

tratamento. O juiz não tem mais somente o papel de julgar, pode agora ter um papel ou função 

terapêutica.  

Segundo Elden (2001, p. 95), “o juiz foi capaz de prescrever uma série de medidas de 

reforma e reabilitação para o indivíduo. O trabalho desagradável de punir assim se tornou o 

bom trabalho de cura”7. 

Entre o final do século XIX e o início do século XX é que se registra o aparecimento 

dos elementos que permitem a organização de um poder médico-jurídico. É nesse período que 

a noção de duplo médico-jurídico vai impactar o próprio ordenamento das práticas e 

procedimentos do sistema penal. Essa disposição está mais bem detalhada no trecho que se 

segue:  

 

Primeiro, a obrigação de que todo indivíduo levado diante de um tribunal do 
júri seja antes examinado por peritos psiquiatras, de tal sorte que nunca 
ninguém chegue diante de um tribunal apenas com seu crime. Chega-se com 
o relatório do exame do psiquiatra, e é com o peso de seu crime e desse 
relatório que o réu se apresenta diante do tribunal do júri. E pretende-se que 
essa medida, que é geral e obrigatória para o tribunal do júri, também se torne 
obrigatória diante dos tribunais correcionais, nos quais é apenas aplicada em 
certo número de casos, mas ainda não de forma geral. (FOUCAULT, 2001, p. 
50).  

 

Na verdade, essa exigência dos tribunais franceses encontra eco na prática judiciária 

brasileira, pois os juízes geralmente solicitam para crimes contra vida, que são levados ao 

tribunal de júri, os exames periciais. O juiz frequentemente nomeia um perito psiquiatra para 

produzir um laudo que auxilie no julgamento do criminoso. O segundo aspecto ou procedimento 

impactado pelo duplo é descrito no trecho a seguir: 

                                                 
7 The judge was able to prescribe a series of measures of reform and rehabilitation for the individual. The nasty 

job of punishing thus became the good job of curing (versão original). 
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Um segundo sinal dessa implantação é a existência de tribunais especiais, os 
tribunais para menores, nos quais a informação que é fornecida ao juiz, que é 
ao mesmo tempo juiz da instrução e do julgamento, é uma informação 
essencialmente psicológica, social, médica. Por conseguinte, ela diz muito 
mais respeito ao contexto de existência, de vida, de disciplina do indivíduo, 
do que ao próprio até que ele cometeu e pelo qual é levado diante do tribunal 
para menores. Em tribunal da perversidade e do perigo, não é um tribunal do 
crime aquele a que o menor comparece. (FOUCAULT, 2001, p. 50).  

 

De fato, é possível traçar um paralelo ou aproximação desta prática na França com os 

procedimentos na Vara da Infância e Juventude, onde o juiz determina uma medida 

socioeducativa após julgar adolescentes infratores. Nesses casos, a fim de dirimir qualquer 

dúvida na determinação da medida socioeducativa, o juiz poderá solicitar o exame psiquiátrico.  

Essa situação ocorreu no caso “Champinha”, que é mais um exemplo que denuncia a 

potencialidade do duplo médico-jurídico. Nesse caso, os juízes sentenciam a interdição para um 

suposto tratamento como visto no capítulo anterior. No trecho a seguir apresenta-se um terceiro 

desdobramento da noção do duplo: 

 

E também a implantação, na administração penitenciária, de serviços médico-
psicológicos encarregados de dizer como, durante o desenrolar da pena, se dá 
a evolução do indivíduo; isto é, o nível de perversidade e o nível de perigo que 
o indivíduo ainda representa em determinado momento da pena, estando 
entendido que, se ele atingiu um nível suficientemente baixo de perigo e de 
perversidade, poderá ser libertado, pelo menos condicionalmente. 
(FOUCAULT, 2001, p. 50).  

 

Essa medida adotada na França encontra correspondência legal na prática de execução 

penal brasileira. A Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal (LEP), estabelece 

no seu 7° artigo a composição da comissão técnica de classificação (CTC) que inclui um médico 

psiquiatra, um psicólogo e um assistente social (BRASIL,1984).  

Essa comissão tem a tarefa de avaliar o preso no início e durante o curso da execução 

da pena para subsidiar as decisões judiciais. Essa comissão técnica é responsável pela realização 

do exame criminológico.  

Em geral, os juízes da Vara de Execução Criminal solicitam esses exames para decidir 

sobre a concessão de livramento condicional, regime aberto e regime semiaberto. As 

autoridades judiciárias esperam verificar por meio do exame se o preso assimilou a “terapêutica 

penal” e está apto a retornar à sociedade. A própria exposição de motivos à Lei de Execução 

Penal fala de tratamento penal. Percebe-se, nesses assinalamentos, elementos que evidenciam 

o duplo médico-jurídico.  
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Os elementos destacados presentificam a materialidade desse duplo, mas isto nos 

conduz a uma questão: Qual a origem do duplo médico-jurídico? 

Essa dinâmica do duplo médico-jurídico tem sua origem num instrumento de tecnologia 

da alma, denominado exame médico legal. O exame médico legal possibilitou a sutura de uma 

construção insidiosa entre poderes médico e jurídico dentro da economia punitiva. Nesse 

sentido, o exame médico legal cumpre uma função de costura entre a instituição médica e 

judiciária, porém, fica na fronteira por não ser nem exatamente um saber propriamente médico 

ou jurídico, pois não segue as regras específicas da medicina tampouco do direito e não existe 

um elemento histórico que o indique como um elemento de evolução da medicina ou do direito 

do século XIX (FOUCAULT, 2001, p. 51-52). 

O exame médico legal apresenta um problema do ponto de vista epistemológico, pois 

não possui lastro em princípios fidedignos da fundamentação teórica da ciência jurídica e nem 

da ciência médica. A essa perspectiva se acrescentam os aspectos do exame médico legal 

indicados no trecho seguinte: 

 

No fundo no exame médico-legal, a justiça e a psiquiatria são ambas 
adulteradas. Elas não têm a ver com seu objeto próprio, não põem em prática 
sua regularidade própria. Não é a delinquentes ou a inocentes que o exame 
médico-legal se dirige, não é a doentes opostos a não doentes. É a algo que 
esta, a meu ver, na categoria dos "anormais"; ou, se preferirem, não é no 
campo da oposição, mas sim no da gradação do normal ao anormal, que se 
desenrola efetivamente o exame médico-legal. (FOUCAULT, 2001, p. 52). 

  

Destarte o exame médico-legal não dedicar seus esforços ao escrutínio de uma categoria 

de infratores do campo jurídico ou doentes do campo da medicina, no entanto, vai ser a peça-

chave na construção de uma outra categoria que designamos como anormais. O exame médico-

legal permite, assim, engendrar nesse campo entre poder médico e poder Judiciário, um outro 

poder, o poder de normalização. Esse poder de normalização em seus efeitos possibilita o 

controle sobre o corpo e alma dos anormais. Essa concepção desdobra-se no seguinte enfoque: 

 

Com o exame, tem-se uma prática que diz respeito aos anormais, que faz 
intervir certo poder de normalização e que tende, pouco a pouco, por sua força 
própria, pelos efeitos de junção que ele proporciona entre o médico e o 
Judiciário: a transformar tanto o Poder Judiciário como o saber psiquiátrico, a 
se constituir como instância de controle do anormal. E é na medida em que 
constitui o médico-Judiciário como instância de controle, não do crime, não 
da doença, mas do anormal, do indivíduo anormal, e nisso que ele e ao mesmo 
tempo um problema teórico e político importante. (FOUCAULT, 2001, p. 52-
53).  
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Até aqui tratou-se exame médico legal e seu papel no desenvolvimento da questão do 

duplo médico jurídico com suas implicações na economia punitiva, além de se discutir alguns 

aspectos importantes do exame médico legal na produção do indivíduo anormal. Na próxima 

seção aborda-se a questão do duplo psicológico moral. 

 

3.6 O DUPLO PSICOLÓGICO MORAL 

 

No interior do sistema legal vai se produzir um fenômeno estritamente associado aos 

enunciados de verdade, legitimados pelo Poder Judiciário e científico. Elemento essencial de 

uma nova tecnologia da alma que se irradia e se inscreve na corporeidade dos sujeitos 

modernos. Nos procedimentos periciais, denominados “exames”, geralmente elaborados por 

peritos psiquiatras e psicólogos, surge o que Foucault nomeou como “O Duplo Psicológico-

Moral ou Ético”. Foucault referiu-se aos termos moral e ético no duplo psicológico sem fazer 

qualquer distinção entre as palavras do ponto de vista semântico ou etimológico durante o curso. 

Por isso, parece que adotou o mesmo sentido para ambos os termos, conforme percebe-se no 

trecho a seguir: 

 

Em suma, o exame psiquiátrico permite constituir um duplo psicológico-ético 
do delito. Isto é, deslegalizar a infração tal como é formulada pelo código, 
para fazer aparecer por trás dela seu duplo, que com ela se parece como um 
irmão, ou uma irmã, não sei, e que faz dela não mais, justamente, uma infração 
no sentido legal do termo, mas uma irregularidade em relação a certo número 
de regras que podem ser fisiológicas, psicológicas, morais, etc. (FOUCAULT, 
2001, p. 21). 

 

O duplo psicológico-moral surge a partir do momento em que a psiquiatria não se limita, 

somente, a auxiliar o Poder Judiciário naquilo que lhe era solicitado, sobretudo desde o Código 

Penal de 1810 (França), art. 64, ou seja, dizer somente sobre a existência ou não de doença 

mental, sanidade ou insanidade e imputabilidade ou inimputabilidade do acusado no momento 

do crime. A essa perspectiva acrescentam-se os seguintes assinalamentos: 

 

Nos termos da lei penal do século XVIII (à qual Foucault referiu-se como lei 
clássica), o testemunho psiquiátrico funcionava apenas para avaliar a sanidade 
do acusado no momento do crime. Sob a lei moderna, testemunho psiquiátrico 
começou a servir a um propósito diferente. Criou-se uma ligação entre o ato 
criminoso e a vida do criminoso antes do crime, estabelecendo assim uma 
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nova economia moral da punição. (RUDDICK, 2006, p. 54-55, tradução 
nossa)8.  

 

O duplo psicológico-moral no exame psiquiátrico permitiu a constituição de um objeto 

de intervenção para a psiquiatria para além da doença mental e, para o Judiciário, para além do 

delito tipificado na legislação penal. A constituição desse objeto no discurso psiquiátrico só foi 

possível devido a uma operação de dobramento. 

Segundo Foucault, no discurso psiquiátrico de matéria penal ocorre o dobramento de 

outros elementos na mesma cena, conforme se percebe no trecho a seguir: 

 

Primeiro, o exame psiquiátrico permite dobrar o delito, tal como é qualificado 
pela lei, com toda uma série de outras coisas que não são o delito mesmo, mas 
uma série de comportamentos, de maneiras de ser que, bem entendido, no 
discurso do perito psiquiatra, são apresentadas como a causa, a origem, a 
motivação, o ponto de partida do delito. De fato, na realidade da prática 
judiciária, elas vão constituir a substância, a própria matéria punível. 
(FOUCAULT, 2001, p. 19). 

 

Desde  o final século XVIII existia como princípio na legislação penal, a restrição do 

ato de punir a aquilo que estivesse tipificado na lei, ou seja, a lei tem que ser anterior para 

prescrever aquilo que seria um crime, embora houvesse algumas exceções (FOUCAULT, 2001, 

p. 19).  

No entanto, no exame psiquiátrico o perito rompe com esse princípio ao reeditar 

elementos anteriores ao ato criminoso, tornando o material punível. Essa perspectiva delineia-

se no enfoque a seguir: 

 

Neste ponto, devemos considerar o projeto do perito psiquiátrico. Michel 
Foucault observou com razão que o perito perfurou a linha marcada pelo 
direito penal, que só é permitido para julgar crimes previamente estabelecidos 
e incluídos no Código Penal. O especialista, neste contexto, introduziu 
elementos frouxos relacionados com comportamentos dos acusados, 
integrando o seu ato à conduta global do indivíduo. (CAMPOS, 2013, p. 5 
tradução nossa).9 

 

                                                 
8 Under penal law of the eighteenth century (which Foucault referred to as classical law), psychiatric testimony 

functioned only to assess the accused’s sanity at the time of the crime. Under modern law, psychiatric testimony 

began to serve a different purpose. It created a link between the criminal act and the life of the criminal before the 

crime, thus establishing a new moral economy of punishment (versão original). 
9 Llegados a este punto, conviene reflexionar sobre el calado de los peritajes psiquiátricos. Michel Foucault ha 

señalado con acierto que los peritajes traspasaban la línea marcada por la ley penal, que solo permitia juzgar 

delitos previamente establecidos y recogidos en el Código Penal. Los peritajes, en este sentido, introducían 

elementos laxos que se referían a los comportamentos de los encausados, integrando su acto en la conducta global 

del indivíduo (versão original). 



74 

O surgimento dessa série de outros elementos e noções ressaltadas no discurso 

psiquiátrico que dobra o delito, de certo modo permitiu também ao Poder Judiciário burlar esse 

princípio legal que circunscreve a punição somente àquilo que está tipificado na lei. 

Segundo Foucault,  

 

Em segundo lugar, essa série de noções tem por função deslocar o nível de 
realidade da infração, pois o que essas condutas infringem não é a lei, porque 
nenhuma lei impede ninguém de ser desequilibrado afetivamente, nenhuma 
lei impede ninguém de ter distúrbios emocionais, nenhuma lei impede 
ninguém de ter um orgulho pervertido, e não há medidas legais contra o 
erostratismo. (FOUCAULT, 2001, p. 20). 

 

Nos exames periciais, quando o perito é demandado pelo Judiciário a produzir um laudo 

sobre o criminoso, ou seja, dar uma explicação sobre os motivos que levaram o suposto 

criminoso a cometer o crime, procura-se objetivar um conjunto de elementos relacionados à 

biografia do examinado na tentativa de estabelecer um nexo causal do indivíduo com o crime. 

No entanto, essa composição não tem necessariamente uma relação direta com o delito 

propriamente dito, conforme se ilustra no trecho a seguir: 

 

Se vocês retomarem as palavras – e eu poderia lhes citar outros textos, trouxe 
uma breve série de exames, todos eles datados dos anos 1955-1974 –, os quais 
são, pois, os objetos que o exame psiquiátrico faz surgir, que ele cola no delito 
e de que constitui o duble ou o duplo? São as noções que encontramos 
perpetuamente em toda essa série de textos: “imaturidade psicológica”, 
“personalidade pouco estruturada”, “má apreciação do real”. Tudo isso são 
expressões que encontrei efetivamente nesses exames: “profundo 
desequilíbrio afetivo”, “sérios distúrbios emocionais”. Ou ainda: 
“compensação”, “produção imaginária”, “manifestação de um orgulho 
perverso”, “jogo perverso”, “erostratismo”, “alcebiadismo”, “donjuanismo”, 
“bovarismo”, etc. (FOUCAULT, 2001, p. 20). 

 

O duplo psicológico-moral é o resultado de um processo de dobragem que possui dois 

movimentos, o primeiro repete a infração procurando no passado, em cada aspecto do 

comportamento do indivíduo uma analogia com o crime, como se cada atitude, expressão 

idiossincrática, conduta e modo de ser fosse a reiteração do ato criminoso. Essa concepção abre-

se no seguinte enfoque: 

 

Primeiro, repetir tautologicamente a infração para inscrevê-la e constitui-la 
como traço individual. O exame permite passar do ato à conduta, do delito à 
maneira de ser, e de fazer a maneira de ser se mostrar como não sendo outra 
coisa que o próprio delito, mas, de certo modo, no estado de generalidade na 
conduta de um indivíduo. (FOUCAULT, 2001, p. 20). 
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O segundo movimento é o de trasladar a realidade da infração através dessa série de 

noções como se essas fossem o amálgama do crime. Em outras palavras, é colocado na cena do 

crime intempestivamente outros elementos como móbil da infração, mas sem qualquer relação 

direta com ato criminoso. Conforme se esclarece no trecho a seguir: 

 

Em segundo lugar, essa série de noções tem por função deslocar o nível de 
realidade da infração, pois o que essas condutas infringem não é a lei, porque 
nenhuma lei impede ninguém de ser desequilibrado afetivamente, nenhuma 
lei impede ninguém de ter distúrbios emocionais, nenhuma lei impede 
ninguém de ter um orgulho pervertido, e não há medidas legais contra o 
erostratismo. Mas, se não é a lei que essas condutas infringem, é o quê? Aquilo 
contra o que elas aparecem, aquilo em relação ao que elas aparecem, e um 
nível de desenvolvimento ótimo: “imaturidade psicológica”, “personalidade 
pouco estruturada”, “profundo desequilíbrio”. É igualmente um critério de 
realidade: "uma apreciação do real”. São qualificações morais, isto é, a 
modéstia, a fidelidade. São também regras éticas. (FOUCAULT, 2001, p. 20). 

 

O que nos parece é que essa série de noções ainda estão circulando no século XXI não 

só no discurso psiquiátrico, mas no discurso de outras áreas como a psicologia e serviço social, 

apesar de existirem críticas de estudiosos e de órgãos que regulam a prática profissional. 

Destarte, esse segundo movimento permite a introdução da intervenção do Judiciário 

sobre essa série de noções e coisas que são inseridas especularmente em relação ao crime numa 

perspectiva punitiva. Esta concepção se abre para o seguinte enfoque: 

“O que é mais grave é que, na verdade, o que é proposto nesse momento pelo psiquiatra 

não é a explicação do crime: na realidade, o que se tem de punir é a própria coisa, e é sobre ela 

que o aparelho judiciário tem de se abater.” (FOUCAULT, 2001, p. 21). 

Essa economia punitiva tem como engrenagem fundamental para seu funcionamento o 

duplo psicológico e moral que fornece substrato para constituição de um personagem: o 

delinquente. 

Foucault menciona que no exame de Algarron os peritos concluíram que ele influenciou 

a parceira a matar a filha e o consideraram responsável pelo crime, mas sobretudo baseado na 

descrição que fizeram de seu perfil psicológico de homem desregrado, avesso às leis, 

extravagante e incapaz de integrar-se ao mundo (FOUCAULT, 2001, p. 21-22). 

Em outras palavras, através desses expedientes vai-se vedar uma grande lacuna entre o 

indivíduo suspeito e o personagem criminoso. Esse personagem será o resultado da montagem 

ficcional do exame, de tal modo que, no final das contas, quem vai ser condenado não é o 

cúmplice efetivo do assassinato em questão: é esse personagem incapaz de se integrar, que 

gosta da desordem, que comete atos que vão até o crime (FOUCAULT, 2001, p. 22).  
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Nesse aspecto, o mais importante é saber, que a partir dessa produção do duplo 

psicológico ético e moral no exame psiquiátrico, o juiz não julgará precisamente mais o crime, 

mas essa série de condutas que compõe um personagem, conforme se ilustra no trecho a seguir: 

 

O que o juiz vai julgar e o que vai punir, o ponto sobre o qual assentará o 
castigo, são precisamente essas condutas irregulares que terão sido propostas 
como a causa, o ponto de origem, o lugar de formação do crime, e que dele 
não foram mais que o duplo psicológico e moral. (FOUCAULT, 2001, p. 22).
  

 

O exame psiquiátrico engendra uma mudança do ponto de aplicação do castigo, pois o 

que se observa é um deslocamento desde o ponto da aplicação da infração tipificada na lei para 

uma criminalidade constituída a partir de uma perspectiva psicológica e moral. Essa concepção 

abre-se no seguinte enfoque: 

 

“A perícia permitiria constituir um duplo psicológico ético do crime", 
destacando não uma "infracção no sentido legal, mas uma deficiência dentro 
de um conjunto de regras que podem ser fisiológicas, psicológicas ou morais". 
Além disso, o especialista tentou demonstrar “como o indivíduo já parecia a 
seu crime antes de ter cometido" construindo no que ele chama de 
“infraliminares ilegalidades” uma “reconstrução preventiva da criminalidade”  
(FOUCAULT, 2001, p. 27-28 apud CAMPOS, 2013, p. 5, grifo do autor, 
tradução nossa)10. 

 

A partir dos relatórios de três psiquiatras sobre o caso de Georges Rapin, condenado à 

morte na guilhotina, na França, em 1960, pelo assassinato de duas pessoas. Foucault verifica o 

aspecto moral e psicológico destacado nos exames psiquiátricos, que forneceram subsídios para 

decisão judicial. De tal modo, que fica evidente no conteúdo desses relatórios a alusão ou 

referência frequente a elementos do passado de Rapin. Elementos descontextualizados em 

relação ao crime e que de fato não têm nenhuma relação direta com o delito. Conforme se 

percebe no trecho a seguir: 

 

E vejam o que lemos a propósito desse indivíduo: "Ao lado do desejo de 
surpreender, o gosto de dominar, de comandar, de exercer seu poder (que é 
outra manifestação do orgulho) apareceu bem cedo em R., que desde a 
infância tiranizava os pais fazendo cenas ante a menor contrariedade e que, já 
no secundário, tentava induzir seus colegas a matar aula. O gosto pelas armas 

                                                 
10 «La pericia permitiria constituir un doblete psicológico ético del delito», poniendo de relieve no una «infracción 

en el sentido legal del término, sino una irregularidad con respectoa una serie de reglas que pueden ser 

fisiológicas, psicológicas o morales». Además, los peritajes intentabandemostrar «cómo el individuo se parecía 

ya a su crimen antes de haberlo cometido», construyendo a partir de lo que denomina «ilegalidades infraliminares 

» una «reconstrucción anticipatoria del crimen» (FOUCAULT, 2001, p. 27-28) (versão original). 
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de fogo e pelos automóveis, a paixão pelo jogo, também foram muito precoces 
nele. No secundário, já exibia revólveres. Encontramo-lo brincando com uma 
pistola numa livraria-papelaria. Mais tarde, ele colecionava as armas, tomava 
emprestadas, traficava e desfrutava dessa sensação reconfortante de poder e 
superioridade que o porte de uma arma de fogo dá aos fracos. Do mesmo modo 
as motocicletas, depois os carros velozes, que ele parece ter consumido em 
larga escala e que sempre dirigia o mais depressa possível, contribuíam para 
satisfazer, de forma muito imperfeita de resto, sua fome de dominação. 
(FOUCAULT, 2001, p. 24). 

 

No trecho acima fica evidente o uso nessas análises do advérbio “já” que é uma maneira 

de ressaltar de modo analógico toda essa série de ilegalidades infraliminares e de somá-las para 

parecerem com o próprio crime (FOUCAULT, 2001, p. 24).  

Dessa forma, o recurso utilizado pelo exame era traçar a partir de um conjunto de 

elementos da história pregressa do indivíduo um equivalente ao crime. Esta concepção se abre 

para o seguinte enfoque: 

 

Reconstituir a série das faltas, mostrar como o indivíduo se assemelhava ao 
seu crime e, ao mesmo tempo, através dessa série, pôr em evidência uma série 
que poderíamos chamar de parapatológica, próxima da doença, mas uma 
doença que não é uma doença, já que é um defeito moral. (FOUCAULT, 2001, 
p. 24). 

 

Esse aspecto destacado no exame do caso Rapin, não é novo, pois desde 1836, no caso 

de Pierre Rivìere, camponês que degolou a mãe e os dois irmãos, essa série de coisas infralegais, 

infrapatológicas e parapatológicas que reconstituem o próprio crime, aparecem não somente no 

exame psiquiátrico, mas no depoimento das testemunhas, conforme se ilustra no trecho a seguir: 

 

Ora, nessa série das ambiguidades infraliminares, parapatológicas, sublegais, 
etc., a presença do sujeito é inscrita na forma do desejo. Todos esses detalhes, 
todas essas minúcias, todas essas pequenas maldades, todas essas coisas não 
muito corretas: o exame mostra como o sujeito está efetivamente presente aí 
na forma do desejo do crime.  (FOUCAULT, 2001, p. 25). 

 

No entanto, o duplo psicológico moral, não teve somente um papel fundamental na 

economia punitiva do século passado, pois esse mecanismo vem se reatualizando e produzindo 

seus efeitos na contemporaneidade. 

Ruddick (2006) descreve no artigo Abnormal, the “New Normal”, and Destabilizing 

Discourses of Rights, um caso que ilustra os efeitos desse mecanismo punitivo. 
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Na Flórida (EUA), em 2001, um garoto de 11 anos teve seus desenhos confiscados pelo 

professor e foi retirado da escola algemado. O garoto havia feito desenhos de armas e por isso 

foi considerado uma ameaça para os outros alunos (RUDDICK, 2006). 

Esse exemplo deixa claro os efeitos e implicações desse mecanismo da lógica punitiva 

que recai sobre um garoto, considerado culpado antes de mesmo de cometer qualquer crime. 

Nesse caso, a simples produção gráfica de uma criança que geralmente pode estar 

associada a um ato criativo, representativo de sua realidade sociocultural ou a uma mera 

reprodução de um modelo pronto, é tomado como uma expressão literal de um ato criminoso. 

Nesse contexto, paradoxalmente, o garoto sofre uma violência e o constrangimento ao ser 

tratado como um infrator, sendo retirado algemado da aula, sem ao menos haver praticado 

qualquer ato ilícito. Na próxima seção aborda-se a questão do exame e possíveis 

desdobramentos na prática penal. 

 

3.7 O EXAME: POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS NAS PRÁTICAS DA EXECUÇÃO 

PENAL CONTEMPORÂNEAS DO BRASIL 

 

Os achados arqueológicos sobre os exames médico-legais realizados por Foucault, 

considerando as descontinuidades históricas das práticas discursivas relevaram elementos 

essenciais à análise genealógica apresentada no curso “Os Anormais”. 

A partir de alguns dos achados, sobretudo os elementos destacados na genealogia no 

curso, pretende-se introduzir uma problematização da prática do exame no sistema penal 

brasileiro. No entanto, não se trata um estudo detalhado do exame dentro do processo de 

execução penal, pois isso demandaria uma arqueogenealogia específica. 

Além disso, essa perspectiva não poderia ser efetivada por uma questão metodológica 

ao constituir um novo objeto de investigação distinto do já estabelecido neste trabalho. Apesar 

de não ser possível desenvolvê-la profundamente neste momento, deixa-se assinalado como um 

horizonte potencial de pesquisa arqueogenealógica na interface psicojurídica. 

Portanto, considerando a importância que tiveram as correntes de pensamento europeu 

para psiquiatria, como aponta Portocarrero, logo a seguir pretende-se desenvolver uma reflexão 

crítica sobre o exame. 

 

Desde o momento de sua constituição, no século XIX, até o início do século 
XX, o saber psiquiátrico brasileiro seguiu a linha da escola francesa de Pinel, 
introduzida no Brasil principalmente por meio de textos de Esquirol, que 
serviram de modelo para a criação do nosso primeiro hospício, o Hospício de 
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Pedro II. A partir de 1890, esse modelo começa a ser radicalmente contestado 
e substituído pela teoria de Kraepelin, traçando uma nova linha na história da 
psiquiatria. Inauguram-se, assim, modificações radicais no âmbito tanto do 
saber como no da prática. (PORTOCARRERO, 2002, p. 33). 

 
Porém, pretende-se dar destaque a alguns elementos que apresentam semelhante 

disposição discursiva. Por outro lado, considerando hipoteticamente que tais práticas guardam 

uma relação de analogia com as práticas discursivas estudadas por Foucault em termos de 

formulação e propriedade. Os primórdios desta prática são indicados no trecho a seguir: 

 

Segundo a Cartilha “Diretrizes para atuação e formação dos psicólogos do 
sistema prisional brasileiro” (2007), a ciência psicológica está presente nas 
prisões desde a época de 1930, marcada pelo discurso médico da psiquiatria 
sobre o indivíduo criminoso. Em São Paulo, por exemplo, os estudos 
psicológicos ficavam a cargo do médico assistente de Psicologia, que 
participava da equipe técnica do Serviço de Biotipologia Criminal, criado em 
1939, na Penitenciária do Estado. (CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA, 2012, p. 42). 

 

Embora o exame, enquanto técnica do saber psiquiátrico e psicológico, já existisse na 

década de 1930 no Brasil, foi no século passado, ainda num período político historicamente 

conhecido como ditadura militar que surge especificamente o exame criminológico. 

O exame criminológico, como um instrumento instituído pela Lei de Execução Penal 

(LEP), Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, era composto dos pareceres psicológico, psiquiátrico 

e social com o objetivo de subsidiar as decisões judiciais na esfera criminal e funcionar como 

estratégia de controle social (BANDEIRA; CAMURI; NASCIMENTO, 2011, p. 28). 

Nesta lei foi instituída a Comissão Técnica de Classificação (CTC) tendo em sua 

composição mínima o diretor do presídio e 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) 

psicólogo e 1 (um) assistente social. 

Essa disposição da comissão atende ao que Foucault se referiu em “Vigiar e punir: 

nascimento da prisão”, que em determinado momento os juízes vão se servir de auxiliares como 

psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, conforme ilustra o trecho a seguir: 

 

O Juiz de nossos dias – magistrado ou jurado – faz outra coisa, bem diferente 
de “julgar”. E ele não julga mais sozinho. Ao longo do processo penal, e da 
execução da pena, prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas 
justiças e juízes paralelos se multiplicaram em torno do julgamento principal: 
peritos psiquiátricos ou psicológicos, magistrados da aplicação das penas, 
educadores e funcionários da administração penitenciária fracionam o poder 
legal de punir; dir-se-á que nenhum deles partilha realmente do direito de 
julgar; que uns, depois das sentenças, só têm o direito de fazer executar uma 
pena fixada pelo tribunal, e principalmente que outros – os peritos – não 
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intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a 
decisão dos juízes. (FOUCAULT, 2000, p. 22). 

 

Porque, como Foucault diz, o juiz não julga somente, pois aprecia aspectos da 

normalidade e prescreve estipula outras medidas para normalização. Por isso, o exame 

criminológico é uma peça fundamental dessa mecânica punitiva depois da sentença, ou seja, no 

início e durante a execução penal, porque é através do exame criminológico que se estabelece 

a prescrição e tratamento penal determinado pelo juiz.  

O exame criminológico, que tem como finalidade avaliar a personalidade do criminoso, 

deveria ser realizado no início do cumprimento da pena para classificação e atendendo ao 

princípio de individualização da execução da pena e a fim de contribuir com a terapêutica penal. 

Nessa assertiva encontrada na exposição de motivos da LEP sobre a finalidade 

terapêutica penal vemos ensejar o duplo médico-jurídico que Foucault referiu-se no curso “Os 

Anormais”. Essa perspectiva destaca-se trecho a seguir: 

 

Também ao nos reportarmos à “Nova Parte Geral do Código Penal Brasileiro” 
(CP)3, verificamos que o discurso de Foucault se presentifica quando esse 
documento diz que o tratamento penitenciário consiste na aplicação 
individualizada do regime progressivo da pena – fechado/semiaberto/aberto – 
“consoante as condições personalíssimas do agente auferidas por meio de 
exame criminológico”, visando à redução da reincidência por meio da 
“outorga progressiva de parcelas da liberdade suprimida”, baseando-se no 
mérito do condenado e em uma prognose de sua “presumida adaptabilidade 
social”. (BANDEIRA; CAMURI; NASCIMENTO, 2011, p. 31). 

 

O duplo médico-jurídico permitiu ao juiz estabelecer uma espécie de tratamento, mas 

não um tratamento de saúde. Esse suposto repertório terapêutico assemelhava-se mais a um 

conjunto de técnicas disciplinares e medidas corretivas e punitivas. O sujeito constituído neste 

lugar era o criminoso, sobretudo o perigoso. A tecnologia do duplo permitia à mecânica punitiva 

impor uma ortopedia social ao personagem anormal. 

No corpo da LEP estavam previstos dois documentos: o exame criminológico e o 

parecer criminológico a serem produzidos pela equipe da Comissão Técnica de Classificação 

(CTC). O exame criminológico era previsto para aplicação no início da pena, tendo como 

objetivo a avaliação da personalidade já o parecer criminológico estaria adstrito à avaliação do 

comportamento durante cumprimento da pena no curso da execução penal.  

No entanto, o exame criminológico, em detrimento do parecer criminológico, passa a 

ser solicitado equivocada e indistintamente no curso da execução da pena. Principalmente 
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durante a execução da pena a fim de subsidiar a decisão judicial quanto à progressão de regime 

do condenado.  

A desvirtuação deste instrumento no campo penal não é exceção, mas regra desta 

prática. Porém, esse tipo de situação quase reencena um arremedo do rito jurídico do julgamento 

depois da sentença, conforme se infere no trecho a seguir: 

 

Mas desde que as penas e as medidas de segurança definidas pelo tribunal não 
são determinadas de uma maneira absoluta, a partir do momento em que elas 
podem ser modificadas no caminho, a partir do momento em que se deixa às 
pessoas que não são juízes da infração o cuidado de decidir se o condenado 
“merece” ser posto em semiliberdade ou em liberdade condicional, se eles 
podem pôr um termo à sua tutela penal, são sem dúvida mecanismos de 
punição legal que lhes são colocados entre as mãos e deixados à sua 
apreciação; juízes anexos, mas juízes de todo modo. (FOUCAULT, 2000, p. 
22). 

 

Ora, esses juízes anexos de modo geral são os peritos ou técnicos, médicos psiquiatras, 

psicólogos e assistentes sociais que funcionam como auxiliares do Judiciário. Além disso, o 

teor dos quesitos feitos a esses peritos pelos juízes e operadores do direito brasileiros não 

diferem muito daqueles apontados por Foucault na ocasião da terceira circular na década de 

1950 na França, pois remetem ao questionamento sobre periculosidade, ou seja, se aquele 

indivíduo é perigoso, se é uma pessoa adaptável ou se vai reincidir no crime. 

Em relação a essas práticas, os quesitos judiciais giram em torno de aspectos muitas 

vezes ligados à infração, como, por exemplo, qual a motivação para o delito. Estranhamente 

são recorrentes essas manifestações, acima de tudo intempestivas, pois caberiam somente com 

coerência na fase de instrução do processo e não na fase de execução da pena. Assim, o que 

está em jogo nesse momento não é o infrator que já foi condenado, é o indivíduo perigoso, é 

um personagem anormal: o criminoso. Personagem produzido no exame criminológico através 

do duplo psicológico moral. Tem-se a partir daí toda uma mecânica do poder punitivo que 

reitera através o duplo psicológico moral produzido no exame o investimento sobre os corpos 

a serem docilizados e normatizados no sistema penitenciário. 

Todavia, essas questões têm implicações éticas e técnicas tão sérias que uma entidade 

de classe, o Conselho Federal de Psicologia, publicou duas normas: a Resolução do CFP 

09/2010 e posteriormente a Resolução do CFP 12/2011, a fim de regulamentar e impedir a 

participação dos psicólogos em tais práticas. 

A Resolução do CFP 09/2010, que vedava ao psicólogo a participação no exame 

criminológico foi suspensa no mesmo ano de sua publicação e a Resolução do CFP 11/2012, 
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que, entre outras coisas o impedia de fazer prognóstico de reincidência, foi suspensa em 2015. 

Entretanto, ambas foram suspensas por ações movidas pelo Ministério Público Federal contra 

o Conselho Federal de Psicologia. Ressalta-se, que desde 2003 uma alteração no art. 112 da Lei 

de Execução Penal (Lei 10.792, de 01/12/2003) suprimiu a exigência do exame para progressão 

de regime do condenado, bastando constatar objetivamente aptidão para o benefício, por meio 

do atestado de boa conduta carcerária emitido pelo estabelecimento penal (BRASIL,2003). 

No entanto, os operadores do direito e Judiciário continuam a apoiar suas práticas nesses 

exames e resistem a romper com essa lógica do duplo médico-jurídico e do duplo psicológico 

moral. 

De fato, a manutenção dessa exigência corrobora ainda mais à morosidade do Judiciário 

para julgar os benefícios, impedindo ou retardando uma grande parcela das pessoas presas de 

usufruir de regimes mais brandos, como o semiaberto, regime aberto ou o livramento 

condicional. 

O resultado do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) de 

2014 indica que a população encarcerada já tinha atingido o número de 607.700 presos no Brasil 

(BRASIL,2014). Em 2015, o Brasil ocupava o quarto lugar entre os países que mais 

encarceravam no mundo, só perdendo, naquele período do lançamento do levantamento do 

Infopen para Rússia que ocupava o terceiro lugar (673.800), China o segundo lugar (1,6 milhão) 

e Estados Unidos o primeiro lugar (2,2 milhões). Esses dados ilustram bem o ritmo intenso de 

encarceramento que agrava mais ainda as condições da população carcerária no Brasil. 

O quadro da situação carcerária é complexo e só tende a piorar quando se somam a todas 

essas informações os problemas crônicos como a superlotação e falta de recursos humanos 

qualificados nos estabelecimentos penais. O agravamento das péssimas condições dos 

estabelecimentos prisionais e a precarização das regras mínimas para o tratamento do preso têm 

sido alvo de várias críticas e denúncias de violação de Direitos Humanos. No próximo capítulo 

aborda-se a questão da figura do monstro em suas diferentes manifestações. 
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4 CORPO E ALMA NA FIGURA DO MONSTRO 
 

Foucault, através da arqueogenealogia, investigou os acontecimentos discursivos 

situados historicamente e implicados nas relações de poder/saber (Judiciário e Psiquiátrico). 

As três figuras essenciais relevadas no curso “Os Anormais” que mereceram destaque 

na investigação arqueológica foucaultiana para a composição da noção de anormalidade foram 

o monstro, o indivíduo a ser corrigido e o onanista, conforme se percebe no trecho seguinte: 

 

Esses três elementos começam a se isolar, a se definir, a partir do século XVIII 
e eles fazem a articulação com o século XIX, introduzindo esse domínio da 
anomalia que, pouco a pouco, vai recobri-los, confiscá-los, de certo modo 
colonizá-los, a ponto de absorvê-los. Esses três elementos são, no fundo, três 
figuras ou, se vocês quiserem, três círculos, dentro dos quais, pouco a pouco, 
o problema da anomalia vai se colocar. (FOUCAULT, 2001, p. 69). 

 

Este capítulo dedica-se ao estudo, sobretudo, da figura do monstro, procurando destacar 

os elementos de corpo e alma que contribuíram para a sua constituição. Nesse sentido, busca-

se descrever os aspectos conceituais da investigação sócio-histórica apresentada por Foucault 

no curso “os Anormais”, a partir de uma análise genealógica da figura do monstro. 

Nesse sentido, não se pretende fazer, a partir da figura do monstro, uma teratologia do 

anormal do ponto vista biológico, tampouco uma reconstituição de um bestiário conforme os 

produzidos por monges católicos da Europa na Baixa Idade Média.  

O intuito é percorrer a trajetória trilhada por Foucault. O trecho a seguir revela uma sutil 

distinção, mas de todo modo importante para entender a linha de pesquisa de Foucault sobre o 

monstro. Ela contrapõe referências teóricas distintas sobre abordagem do monstro. O monstro 

de Foucault certamente não encontra assento na relação de monstros da medicina de Taruffi. 

Além disso, destaca o fio condutor da pesquisa foucaultiana na perspectiva jurídico-científica 

de Ernest Martin, conforme se esclarece no trecho abaixo: 

 

Michel Foucault evidentemente não teve a intenção de abordar, com base na 
documentação que recolhera, a questão do monstro no sentido dado a esse 
termo na última grande summa teratológica da literatura européia, a de Cesare 
Taruffi. Em vez disso, ele optou pela acepção, extremamente original, 
proposta na Histoire, de Ernest Martin, que lhe permitiu estabelecer os marcos 
de relação da pesquisa: um cone de sombra do discurso ocidental, que 
Foucault chama de "tradição ao mesmo tempo jurídica e científica". 
(MARCHETTI; SALOMONI, 2001, p. 430-431). 
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“Foucault menciona o monstruoso em algumas ocasiões, principalmente em Les mot et 

les choses (1966) e no curso do Collège de France, de 1974-1975, dedicada à Les anormaux” 

(NUZZO, 2013, p. 55). Embora Foucault aborde a questão do monstro em outros escritos, como 

indica Nuzzo (2013), o escopo principal desta investigação é a perspectiva desenvolvida no 

curso “Os Anormais”. 

Leite indica algumas possíveis derivações etimológicas da palavra monstro: 

 

O termo “monstro” parece não possuir uma origem muito clara. Para 
Rosemarie Garland Thomson, tal palavra vem do latim monstra e significa 
“mostrar, apresentar”. Jeffrey J. Cohen afirma que monstro do latim 
monstrum, com significado de “aquele que revela, aquele que adverte”. 
Também originando da língua latina, Claude Kappler informa que a essência 
de tal palavra estaria na raiz men, que indica os movimentos mentais. Dela 
surgiram as famílias de termos como monere, com o sentido de advertência 
divina, que com o tempo originou primeiro monistrum e depois monstrum e 
monstrare. José Gil conclui que monstro originou da palavra monstrare e que 
essa possui a ideia de “ensinar um comportamento, prescrever a via a seguir”. 
(LEITE JUNIOR, 2012, p. 561). 

 
Na próxima seção aborda-se a questão da figura do monstro humano. 

 

4.1 MONSTRO HUMANO 

 

Era necessário entender a partir de quais parâmetros e referenciais poder-se-iam delinear 

as características que definiriam uma condição ou uma categoria não humana ou de certo modo 

um estatuto de uma monstruosidade. 

Nesse sentido, as pesquisas genealógicas de Foucault sobre a figura do monstro 

revelaram uma dimensão jurídico-biológica como elemento fundamental, enquanto elemento 

da alma, que possibilita a corporificação da figura do monstro humano. A noção de monstro 

humano não é fruto de uma relação positiva e harmoniosa com a lei. Ela é o resultado do registro 

de uma dupla violação das leis da sociedade e da natureza, conforme Foucault esclarece a 

seguir: 

 

A primeira dessas figuras é a que chamarei de "monstro humano". O contexto 
de referência do monstro humano é a lei, é claro. A noção de monstro é 
essencialmente uma noção jurídica – jurídica, claro, no sentido lato do termo, 
pois o que define o monstro e o fato de que ele constitui, em sua existência 
mesma e em sua forma, não apenas uma violação das leis da sociedade, mas 
uma violação das leis da natureza. Ele é, num registro duplo, infração às leis 
em sua existência mesma. O campo de aparecimento do monstro é, portanto, 
um domínio que podemos dizer "jurídico-biológico". (FOUCAULT, 2001, p. 
69-70 grifo do autor).  
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O monstro, enquanto existência na sua relação com a norma, marca um lugar que o situa 

no limite, no desvio e fora ao mesmo tempo da lei. Essa concepção se abre no seguinte enfoque: 

 

Por outro lado, nesse espaço, o monstro aparece como um fenômeno ao 
mesmo tempo extremo e extremamente raro. Ele é o limite, o ponto de 
inflexão da lei e é ao mesmo tempo a exceção que só se encontra em casos 
extremos, precisamente. Digamos que o monstro é que combina o impossível 
com o proibido. (FOUCAULT, 2001, p. 70). 

 

No século XVIII, o monstro concentrava as características que dentro das práticas e 

saberes da época o constituíam uma figura anormal. A existência de monstro violava lei por ser 

uma infração no estado bruto, no grau máximo, mas que não tem uma resposta ou previsão legal 

por parte da lei. Pelos exemplos que serão descritos mais adiante neste capítulo, pode-se 

perceber que o monstro em sua existência provoca reações de violência, de vontade de 

supressão, de extermínio e de cuidados médicos. Essa concepção se abre no seguinte enfoque: 

 

O monstro é uma infração que se coloca automaticamente fora da lei, e é esse 
um dos primeiros equívocos. O segundo é que o monstro é, de certo modo, a 
forma espontânea, a forma brutal, mas, por conseguinte, a forma natural da 
contranatureza. É o modelo ampliado, a forma, desenvolvida pelos próprios 
jogos da natureza, de todas as pequenas irregularidades possíveis. 
(FOUCAULT, 2001, p. 70). 

 

Foucault, por meio da genealogia da figura do monstro, transita e destaca os elementos 

essenciais da prática e do saber ao longo da história, que permitem relevar as propriedades 

necessárias para constituição da noção de homem anormal no século XVIII, conforme se 

percebe no trecho a seguir: 

 

Daí um certo número de equívocos que vão continuar e por isso que eu 
gostaria de insistir um pouco sobre esse ponto – a perseguir por muito tempo 
a figura do homem anormal, mesmo quando o homem anormal, tal como será 
constituído na prática e no saber do século XVIII, tiver reduzido e confiscado, 
absorvido de certa forma, as características próprias do monstro. 
(FOUCAULT, 2001, p. 70). 

 

O entendimento da noção jurídica do monstro tem origem no direito romano. O direito 

romano dividia as alterações do padrão corporal em duas categorias: uma caracterizada pela 

deformidade, do enfermo, do defeito; e a outra caracterizada como o monstro. Essa distinção 

era a feita a partir de critérios da norma que estabeleciam essas categorias, atribuindo-lhe uma 
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noção jurídica. No entanto, esses critérios eram baseados no conhecimento científico da época, 

conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Hoje, vamos começar a falar do monstro. Monstro, portanto, não uma noção 
médica, mas uma noção jurídica. No direito romano, que evidentemente serve 
de pano de fundo para toda essa problemática do monstro, distinguiam-se com 
cuidado, se não com clareza, duas categorias: a categoria da deformidade, da 
enfermidade, do defeito (o disforme, o enfermo, o defeituoso, e o que 
chamavam de portentum ou ostentum), e o monstro, o monstro propriamente 
dito. O que é o monstro numa tradição ao mesmo tempo jurídica e científica? 
(FOUCAULT, 2001, p. 78-79). 

 

Existe uma diferença entre a enfermidade e a monstruosidade, embora ambas 

manifestações em seus contextos históricos perturbassem a ordem natural das coisas. Essas duas 

manifestações, embora pudessem perturbar a ordem natural, possuem perspectivas semânticas 

e jurídicas distintas, conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

A enfermidade é, de fato, algo que também abala a ordem natural, mas não é 
uma monstruosidade, porque a enfermidade tem seu lugar no direito civil e no 
direito canônico. O enfermo pode não ser conforme a natureza, mas é de certa 
forma previsto pelo direito. Em compensação, a monstruosidade é essa 
irregularidade natural que, quando aparece, o direito é questionado, o direito 
não consegue funcionar. O direito é obrigado a se interrogar sobre seus 
próprios fundamentos, ou sobre suas práticas, ou a se calar, ou a renunciar, ou 
a apelar para outro sistema de referência, ou a inventar uma casuística. No 
fundo, o monstro é a casuística necessária que a desordem da natureza chama 
no direito. (FOUCAULT, 2001, p. 80). 

 

Assim, a transgressão é um princípio fundamental à figura do monstro. A figura do 

monstro geralmente está associada a um desvio ou ruptura de uma lei. Conforme Foucault,  

“transgressão, por conseguinte, dos limites naturais, transgressão das classificações, 

transgressão do quadro, transgressão da lei como quadro: é disso de fato que se trata, na 

monstruosidade” (FOUCAULT, 2001, p. 79). 

Durante a Idade Média, um aspecto no pensamento que perdurou ainda entre os séculos 

XVII e XVIII delimitava que somente uma única infração jurídica da lei natural não era 

suficiente para configurar a condição de monstruosidade. Essa concepção exigia minimamente 

além das leis naturais, a transgressão das leis civis e canônicas. Segundo Foucault: 

 

Para que haja monstruosidade, essa transgressão do limite natural, essa 
transgressão da lei-quadro tem de ser tal que se refira a, ou em todo caso 
questione certa suspensão da lei civil, religiosa ou divina. Só há 
monstruosidade onde a desordem da lei natural vem tocar, abalar, inquietar o 
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direito, seja o direito civil, o direito canônico ou o direito religioso. 
(FOUCAULT, 2001, p. 79). 

 

A configuração de uma monstruosidade prescindia, assim, de uma recíproca e tripla 

qualificação transgressiva das leis naturais, civis e religiosas. Na próxima seção, aborda-se a 

questão da figura do monstro bestial. 

 

4.2 O MONSTRO BESTIAL: O MISTO DE REINOS 

 

A noção de anormal do período compreendido entre a Idade Média e o século XVIII 

esteve estreitamente relacionada à figura do monstro. A genealogia foucaultiana do monstro 

revelou que os critérios utilizados historicamente para discriminar a noção de monstruosidade 

envolviam a concepção de mistos, misturas entre reinos (animal e humano), espécies, 

indivíduos, sexo e de vida e morte. Essa concepção de mistos esclarece Foucault no trecho a 

seguir: 

 

O monstro, da Idade Média ao século XVIII de que nos ocupamos, é 
essencialmente o misto. É o misto de dois reinos, o reino animal e o reino 
humano: o homem com cabeça de boi, o homem com pés de ave – monstros. 
É a mistura de duas espécies, é o misto de duas espécies: o porco com cabeça 
de carneiro é um monstro. É o misto de dois indivíduos: o que tem duas 
cabeças e um corpo, o que tem dois corpos e uma cabeça, é um monstro. É o 
misto de dois sexos: quem é ao mesmo tempo homem e mulher é um monstro. 
É um misto de vida e de morte: o feto que vem à luz com uma morfologia tal 
que não pode viver, mas que, apesar dos pesares, consegue sobreviver alguns 
minutos, ou alguns dias, é um monstro. (FOUCAULT, 2001, p. 78-79).  

 

A taxonomia do monstro na França, reconstituída por Foucault a partir dos seus 

levantamentos genealógicos, possibilitou um mapeamento histórico-conceitual da disposição e 

concepção dessa figura em épocas distintas até o século XIX. Essa taxonomia tem sido aceita 

por muitos pesquisadores do tema como Elden (2001), Leite Junior (2012) e Carmem (2013). 

Conforme se percebe nas afirmações de Elden sobre a taxonomia do monstro no trecho a seguir: 

  

É essencialmente pensado como uma mistura. Foucault sugere que cada idade 
teve sua forma de ''monstro privilegiada'', um tipo particular que foi 
enfatizado. Para a Idade Média, era o homem bestial, uma mistura de duas 
espécies, um homem com a cabeça de uma vaca ou os pés de um pássaro. 
Esses monstros transgrediam a tabela de classificações, eles distorcem as leis 
da natureza, que excedem os limites do possível (A, 58-61). Para o 
Renascimento, o monstro privilegiado era os gêmeos siameses e um que é 
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dois, dois que são um (A, 61). Mas na era clássica, um terceiro tipo de monstro 
foi enfatizado: hermafroditas (A, 62). (ELDEN, 2001, p. 96, tradução nossa)11. 

 

A história natural demarcava de modo absoluto uma distinção entre espécies, gêneros e 

reinos. O primeiro monstro surge ao romper essas demarcações. 

No pensamento da Idade Média, o monstro era o resultado da mistura de dois reinos, 

animal e humano, que desafiava as leis da natureza e leis divinas. O monstro era fruto da 

fornicação entre genitores de duas espécies distintas, ou seja, um homem com um animal ou 

uma mulher com o animal transgredia o direito humano e o direito divino (FOUCAULT, 2001, 

p. 80). 

No universo do pensamento da Idade Média com seus regramentos naturais, divinos, 

civil e canônicos, o aparecimento de uma figura que escapava a diagramação imposta pelas 

normativas, desencadeava um questionamento aos padrões do pensamento vigente na época. 

 Essa desordem natural coloca um embaraço absoluto ao direito civil e o religioso, por 

exemplo, ao ter que decidir se deve ou não batizar um indivíduo com cabeça humana e corpo 

de animal ou cabeça de animal e corpo humano (FOUCAULT, 2001, p. 80).  

Em outras palavras, uma desordem que não encontra parâmetro na legislação da época. 

Provoca um colapso no pensamento pragmático daquele período que não encontra respostas 

para aquelas transgressões. 

O direito canônico previu várias coisas como enfermidades, mas não tinha respostas 

para essas questões. Nesse ponto em que a desordem natural abala a ordem jurídica é que surge 

o monstro (FOUCAULT, 2001, p. 81). 

O nascimento de indivíduos considerados bestiais produzia uma série de 

questionamentos ao direito. Por exemplo, no direito à sucessão, caso um homem morresse, 

deixando a esposa grávida. E tivesse feito um testamento destinando seus bens prioritariamente 

para seus filhos e na hipótese de não os ter, estes passariam para seus familiares. No entanto, 

caso nascesse um monstro a quem pertenceria a herança? Vemos assim uma infração da 

natureza colocando um problema para o direito. Conforme esclarece Foucault no trecho a 

seguir: 

 

                                                 
11 It is essentially thought of as a mixture. Foucault suggests that each age had its form of ‘‘privileged monster,’’ 
a particular type that was emphasized. For the Middle Ages, it was the bestial man, a mélange of two species—a 

man with the head of a cow or the feet of a bird. These monsters transgress the table of classifications, they distort 

the laws of nature, they exceed the bounds of the possible (A, 58–61). For the Renaissance, the privileged monster 

was Siamese twins—one which is two, two which are one (A, 61). But in the Classical age, a third type of monster 

was emphasized: hermaphrodites (A, 62). 
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Se nasce um monstro, para quem irão os bens? Deve-se considerar que o filho 
nasceu ou que não nasceu? A partir do momento em que nasce essa espécie 
mista de vida e de morte que é a criança monstruosa, coloca-se para o direito 
um problema insolúvel. Quando nasce um monstro com dois corpos, ou com 
duas cabeças, deve receber um ou dois batismos? Deve-se considerar que o 
casal teve um filho ou dois? Descobri vestígios (mas infelizmente não pude 
saber onde estavam as peças do caso, do processo, nem como seria possível 
sabê-lo) da história de dois irmãos siameses, um dos quais havia cometido um 
crime e o problema era saber se era para executar um ou os dois. Se se 
executasse um, o outro morria; mas, se se deixasse o inocente viver, tinha-se 
de deixar o outro viver. E aí que aparece efetivamente o problema da 
monstruosidade. É igualmente, monstro o ser que tem dois sexos e, por 
conseguinte, que não se sabe se deve ser tratado como menino ou como 
menina; se se deve ou não autorizá-lo a se casar e com quem; se pode ser 
titular de benefícios eclesiásticos; se pode receber as ordens religiosas, etc. 
(FOUCAULT, 2001, p. 81-82). 

 

Foucault teve como referência para esses problemas da teratologia jurídica a obra Traité 

d'embryologie sacrée, de 1745, de Francesco Emanuele Cangiamila. Esse tratado pela primeira 

vez une duas teorias até então separadas: a teoria jurídico-natural e a teoria jurídico-biológica 

(MARCHETTI; SALOMONI, 2001, p. 431, grifo nosso). 

O monstro do século XVIII é o ponto de intersecção da teoria jurídico-natural e a teoria 

jurídico-biológica. A figura de monstro é marcada pela junção da natureza com o direito. 

A referência ao monstro é muito antiga em seus aspectos jurídicos naturais. O monstro 

do século XVIII, em sua essência, se refletirá na monstruosidade do século XIX. No entanto, a 

cada período da história são elencadas determinadas figuras privilegiadas de monstro. 

Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Acho, aliás, que houve em cada época – pelo menos para a reflexão jurídica e 
médica – formas privilegiadas de monstro. Na Idade Média, era evidentemente 
o homem bestial, isto é, o misto dos dois reinos, o que era ao mesmo tempo 
homem e animal. Parece-me – isso precisa ser mais bem estudado 
impressionante ver que, na época do Renascimento, há uma forma de 
monstruosidade que foi particularmente privilegiada na literatura em geral, 
mas também nos livros de medicina e de direito, nos livros religiosos também: 
os irmãos siameses. (FOUCAULT, 2001, p. 82-83). 

 

Veremos no tópico seguinte a questão da figura do monstro siamês. 

 

4.3 OS MONSTROS SIAMESES 

 

Os monstros “siameses” eram indivíduos que tinham uma cabeça e dois corpos ou duas 

cabeças e um corpo. Fenômeno da Renascença, esse tipo de monstro era mencionado na 
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literatura médico-jurídica entre o final do século XVI e início do XVII (FOUCAULT, 2001, p. 

83). 

Tema frequente nos documentos analisados por Foucault refletem o reino da França 

dividido entre católicos e protestantes. Foi nesse período na França que ocorreram as guerras 

religiosas, uma série de conflitos, que, a partir de 1562, levou à guerra civil entre católicos e 

protestantes franceses. 

De certo modo, dualidade no plano político-religioso no reino da França na época parece 

refletir nos problemas médicos e religiosos em torno da figura do monstro siamês. É o que 

Foucault mostra nas considerações a seguir: 

 

Há discussões interessantíssimas, em que se articulam justamente a 
problemática religiosa e a problemática médica. Em particular a história 
desses dois irmãos [rectius: irmãs] siamesas que foram batizadas, ou antes, 
cujo batismo foi iniciado. Uma foi batizada, mas eis que a segunda morre antes 
de poderem dar o batismo. Então, ocorre uma imensa discussão, e o padre 
católico (que fizera o batizado) disse: “É simples. Se a outra morreu, é porque 
teria sido protestante”. E temos a imagem do reino da França, com sua metade 
salva pelo batismo, e a que será danada e perdida. Em todo caso, é 
característico que, nos assuntos jurídicos, médicos e religiosos do fim do 
século XVI e início do século XVII, os irmãos siameses constituam o tema 
mais frequente. (FOUCAULT, 2001, p. 83).  

 

4.4 OS MONSTROS HERMAFRODITAS 

. 

Os hermafroditas constituíram a terceira categoria de monstro privilegiada na Idade 

Clássica. Os hermafroditas eram indivíduos possuidores do registro de dois sexos. Esses 

indivíduos classificados na categoria de monstro aparecem no final do século XVIII e início do 

século XIX. 

De modo geral, os indivíduos identificados como hermafroditas na Idade Média até 

início do século XVII recebiam essa categorização de monstro. Geralmente eram julgados e 

punidos pela sua condição com a aplicação de penas corporais ou pena de morte, conforme 

esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

De fato, encontramos, bem no fim do século XVI, por exemplo, em 1599, um 
caso de punição de um hermafrodita, que é condenado como hermafrodita e, 
ao que parece, sem que houvesse nada além do fato de ele ser hermafrodita. 
Era alguém que se chamava Antide Collas, que havia sido denunciado como 
hermafrodita. Ele morava em Dole e, após um exame, os médicos concluíram 
que, de fato, aquele indivíduo possuía os dois sexos, e que só podia possuir os 
dois sexos porque tivera relações com Satanás e que as relações com Satanás 
é que haviam acrescentado a seu sexo primitivo um segundo sexo. Torturado, 
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o hermafrodita de fato confessou ter tido relações com Satanás e foi queimado 
vivo em Dole, em 1599. E esse, parece-me, um dos últimos casos em que 
encontramos um hermafrodita queimado por ser hermafrodita. (FOUCAULT, 
2001, p. 83-84).  

 

O século XVII introduz uma mudança no entendimento jurídico em comparação com o 

século anterior sobre o hermafrodita. O hermafrodita não poderia ser mais condenado 

simplesmente por apresentar essa condição, pois a constatação de que um indivíduo fosse 

hermafrodita não era elemento suficiente para sua condenação (FOUCAULT, 2001, p. 84).  

Ora, essa mudança, apesar de ser significativa por evitar que a simples identificação do 

hermafrodita o levasse à morte, não deixava a vida deste indivíduo menos árida, pois em função 

da sua condição, era obrigado pelas autoridades da época a se conformar a um único sexo. Além 

disso, não havia qualquer tolerância às diversas formas possíveis de relações afetivo-sexuais, 

conforme esclarece Foucault no trecho a seguir:  

 

De fato, encontramos toda uma série de condenações de hermafroditas por 
esse uso suplementar do sexo anexo. Assim é que Hericourt, em Les lois 

ecclesiastiques de France, publicadas em 1761 [rectius: 1771], se refere a uma 
história que data do início do século XVIII. Temos um hermafrodita que é 
condenado porque – tendo escolhido o sexo masculino – serviu-se, com um 
homem, de seu outro sexo, e foi queimado por isso. Ou ainda, bem no início 
do século XVII também, encontramos dois hermafroditas que foram 
queimados vivos, e suas cinzas jogadas ao vento, simplesmente porque viviam 
juntos, e necessariamente, era o que se supunha em todo caso, cada um fazia 
uso dos seus dois sexos com o outro. (FOUCAULT, 2001, p. 84-85). 

 

No caso de ser identificado como hermafrodita, o indivíduo deveria escolher entre um 

dos sexos o dominante e ter um comportamento de acordo com a escolha feita e se vestir em 

conformidade como sexo escolhido. No entanto, caso fizesse uso do sexo anexo infringia as 

leis penais e podia ser condenado por sodomia (FOUCAULT, 2001, p. 84). 

Na cidade portuária de Rouen, na França em 1601, aparece um caso conhecido como 

hermafrodita de Rouen. Essa pessoa havia sido batizada como Marie Lemarcis, mas 

gradativamente passara a se vestir com roupas masculinas e tinha adotado um nome falso de 

Marin Lemarcis e se casado com uma viúva. 

A denunciada passou por duas avaliações por peritos da época. Na primeira não 

encontraram nenhum sinal de virilidade, a corte lhe condenou ao enforcamento e também que 

seu corpo fosse queimado e reduzido a cinzas na fogueira. Recorrem à Corte (justiça) e Marie 

Lemarcis passa por outro exame. Neste segundo, a maioria dos peritos concordam com os 
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resultados do exame anterior, mas somente um perito reconhece haver um sinal de virilidade 

(FOUCAULT, 2001, p. 85). 

No entanto, surpreendentemente, após o segundo exame, a justiça de Rouen o solta e 

lhe impõe como parte da sentença o uso de roupas femininas e a proibição de se relacionar com 

um ou outro sexo, ou seja, lhe é imposta uma interdição sexual total. Essa mudança da sentença 

indica uma atenuação dos rigores das penas de outrora e também enuncia uma nova modalidade 

de pena que atinge diretamente o comportamento sexual. Essas mudanças são detalhadas por 

Foucault no trecho a seguir: 

 

Ora, a história dos hermafroditas, do século XVII ao fim do século XVIII, é 
interessante, a meu ver. Vou examinar dois casos. Um, que data de 1614-1615 
[rectius: 1601], o outro, de 1765. Primeiro caso, o que é conhecido na época 
pelo nome de "O hermafrodita de Rouen". Tratava-se de alguém que havia 
sido batizado com o nome de Marie Lemarcis e que, pouco a pouco, tinha se 
tornado homem, usava roupas de homem e tinha se casado com uma viúva 
que, de seu lado, já era mãe de três filhos. Denúncia. Marie Lemarcis – que 
adotara então o nome de Marin Lemarcis – é levada a juízo e os primeiros 
juízes mandam fazer um exame médico, por um médico, um boticário, dois 
cirurgiões. Eles não encontram nenhum sinal de virilidade. Marie Lemarcis é 
condenada a ser enforcada, queimada e suas cinzas jogadas ao vento. Quanto 
à sua mulher (quer dizer, a mulher que vivia com ele ou com ela), é condenada 
a assistir ao suplício do marido e a ser fustigada na encruzilhada da cidade. 
Pena capital, logo recurso e, então, diante da Corte [de Rouen], novo exame. 
Os peritos concordam com os primeiros, em que não há nenhum sinal de 
virilidade, salvo um deles, que se chama Duval é que reconhece sinais de 
virilidade. O veredicto da Corte de Rouen é interessante, pois solta a mulher, 
prescreve-lhe simplesmente que mantenha as roupas femininas e proíbe-a de 
morar com qualquer outra pessoa de um ou outro sexo, "sob pena da vida". 
Logo, interdição de qualquer relação sexual, mas nenhuma condenação por 
hermafroditismo, por natureza de hermafroditismo e nenhuma condenação 
tampouco pelo fato de ter vivido com uma mulher, embora, ao que parece, seu 
sexo dominante fosse o feminino. (FOUCAULT, 2001, p. 85). 

 

A primeira decisão do tribunal condenava Marie Lemarcis à pena de morte por crimes 

como sodomia, sacrilégio e por se vestir como homem, pois no primeiro exame não foi 

detectado pelos peritos qualquer indício de virilidade e provavelmente a corte julgou, assim, o 

caso como de sodomia.  

No entanto, a partir do segundo exame um perito/médico chamado Jacques Duval 

confirmou a virilidade, indicando a existência de um segundo sexo ao identificar 

anatomicamente um pênis (HARRIS, 2005). Por outro lado, os demais peritos do segundo 

exame não encontraram indícios de virilidade.  

No caso do hermafrodita de Rouen, o médico Duval não tinha qualquer dúvida sobre 

natureza hermafrodita de Marie Lemarcis (HARRIS, 2005). No entanto, neste caso descrito, 
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não foi possível determinar para a justiça na época com precisão a existência de uma natureza 

hermafrodita, mesmo após passar por dois exames. De certo modo, o tribunal aceitou em parte 

as explicações de Duval, pois revogou a primeira decisão que condenava à morte Marie 

Lemarcis. No entanto, parece que a impossibilidade de definição para o tribunal de um caso de 

hermafroditismo ou de um caso de sodomia nesta situação não permitiu a intervenção direta da 

lei sobre o corpo do hermafrodita, tampouco sobre o do sodomita.  

A relação do casal “Marin Lemarcis” e a viúva certamente representava uma conduta 

transgressora da ordem natural, divina e das normas sociais daquele período. Nesse contexto 

dificilmente escaparia a algum tipo de sanção que no caso recaiu sobre a sexualidade. 

Esse caso é emblemático, pois, a partir das observações de Jacques Duval, mais tarde 

publicadas em 1612, Traité des hermaphrodits, que vemos inaugurado o discurso médico sobre 

a sexualidade (FOUCAULT, 2001, p. 86). Essa obra sofrerá críticas mais tarde no livro 

Discours sur les Hermaprodits (1614), de Jean Riolan. 

Não se pode precisar até que ponto os desdobramentos desse caso impactaram o 

pensamento jurídico-médico da época. O fato que ele coloca em debate duas perspectivas 

médicas distintas: uma de um renomado especialista em monstros chamado Jean Riolan e outra 

de Jacques Duval. Além disso, Duval, ao produzir a descrição minuciosa dos órgãos sexuais de 

Marie Lemarcis lança procedimentos, ainda rudimentares, de uma clínica médica da 

sexualidade (FOUCAULT, 2001, p. 86). 

Esse caso revela no discurso médico na França uma concepção sobre hermafrodita como 

monstro e os critérios de inserção deste numa taxonomia da monstruosidade. Verifica-se 

destacar agora nesse discurso médico o misto dos sexos como elemento da alma necessário para 

produzir uma corporeidade monstruosa. Além disso, abre-se outra perspectiva na definição da 

monstruosidade no trecho a seguir: 

 

A outra razão da importância desse caso do hermafrodita de Rouen é a 
seguinte. É que nele encontramos claramente a afirmação de que o 
hermafrodita é um monstro. Isso se encontra no discurso de Riolan, em que se 
diz que o hermafrodita é um monstro porque é contra a ordem e a regra 
ordinária da natureza, que separou o gênero humano em dois: machos e 
fêmeas. Portanto, se alguém tem os dois sexos ao mesmo tempo, deve ser dado 
e reputado por monstro. (FOUCAULT, 2001, p. 89). 

 

O caso de Anne Grandjean, outro caso importante de hermafrodita, que, embora ocorra 

um século depois, guarda certa semelhança com o caso de 1601. Nesse caso, encontram-se 
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também sanções penais para os hermafroditas que fazem uso do sexo que não era dominante. 

Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Agora, em 1765, logo 150 anos depois, fim do século XVIII: caso quase 
idêntico. E o caso de Anne Grandjean, que tinha sido batizada como menina. 
Mas como devia dizer alguém que escreveu uma memória em seu favor "certo 
instinto de prazer aproximou-a por volta dos catorze anos de suas 
companheiras”. Inquieta com essa atração que sentia pelas meninas do mesmo 
sexo que ela resolve vestir roupas de menino, muda de cidade, instala-se em 
Lyon, onde se casa com alguém que se chamava Françoise Lambert. E, 
denunciada, é levada a juízo. Exame do cirurgião, que conclui que ela é mulher 
e que, por conseguinte, se viveu com outra mulher, é condenável. Ela usou, 
pois, do sexo que não era dominante nela e é condenada pelos primeiros Juízes 
ao colar, com o cartaz: “Profanador do sacramento do matrimônio”. Colar, 
chibata e pelourinho. (FOUCAULT, 2001, p. 89). 

 

Nesse caso ocorre um recurso à Corte de Dauphiné, que reformula a primeira sentença 

de Anne Grandjean. Ela é libertada, porém, lhe ordenam que utilizasse indumentária feminina 

e lhe proíbem de manter relações com Françoise Lambert e com pessoas do mesmo sexo 

(FOUCAULT, 2001, p. 90).  

Esse caso, embora tenha semelhanças, não há proibição total da sexualidade e do ato 

sexual com pessoa de qualquer sexo como ocorreu no caso de Marie Lemarcis, pois não foi 

colocada uma restrição quanto a relacionamentos com outro sexo. 

Dentre os aspectos importantes desse caso estão a mudança do discurso médico sobre o 

hermafrodita. Nesse novo discurso o hermafrodita não é mais uma mistura ou misto de sexos. 

Diferentemente do entendimento de Riolan sobre o hermafrodita, o novo discurso médico 

descrito nas memórias de Champeaux sobre o caso Anne Grandjean indica o seguinte: 

 

Para Champeaux, e para a maioria dos médicos da época, não há mistura de 
sexos, nunca a presença simultânea dos dois sexos num só organismo e num 
só indivíduo. Mas existem indivíduos "que têm um sexo [predominante], mas 
cujas partes de geração são tão mal conformadas que não podem gerar [neles 
nem fora deles]". E, por conseguinte, o que se chama hermafroditismo não 
passa de uma má conformação acompanhada de uma impotência. Há os que 
têm órgãos masculinos e algumas aparências (chamaríamos isso de algumas 
características secundárias) femininas, e – diz Champeaux – estes são pouco 
numerosos. E há os que, ou antes as que, são mulheres, têm órgãos femininos 
e aparências características secundárias masculinas, e essas pessoas, diz 
Champeaux – são numerosíssimas. (FOUCAULT, 2001, p. 90). 

 

Os contornos da nova monstruosidade não estão mais inscritos no corpo físico do 

hermafrodita, pois a ideia dos mistos sucumbiu ao novo pensamento médico. O problema da 

anomalia anatômica nos hermafroditas não é mais objeto principal de questionamento do 
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discurso médico, pois a anomalia física agora é considerada uma pequena irregularidade da 

natureza, mas o foco desse novo discurso recai sobre os desvios morais e de comportamento. 

Essa concepção pode-se inferir no enfoque dado no trecho seguinte: 

 

Desaparece, portanto, a monstruosidade como mistura dos sexos, como 
transgressão de tudo o que separa um sexo do outro. Por outro lado – e é aí 
que começa a se elaborar a noção de monstruosidade que vamos encontrar no 
início do século XIX – não há mistura de sexos: há tão somente espécies de 
imperfeições, deslizes da natureza. Ora, essas esquisitices, essas más 
conformações, esses deslizes, esses gaguejos da natureza são, talvez, em todo 
caso, o princípio ou o pretexto de certo número de condutas criminosas, o que 
deve suscitar, a propósito da Grandjean, o que deve provocar a condenação – 
diz Champeaux – não é o fato de ela ser hermafrodita. É simplesmente o fato 
de que, sendo mulher, ela tem gostos perversos, gosta de mulheres, e é essa 
monstruosidade, não é de natureza, mas de comportamento, que deve provocar 
a condenação. A monstruosidade não é mais, portanto, a mistura indevida do 
que deve ser separado pela natureza. É simplesmente uma irregularidade, um 
ligeiro desvio, mas que torna possível algo que será verdadeiramente a 
monstruosidade, isto é, a monstruosidade da natureza. (FOUCAULT, 2001, p. 
91).  

 

Enuncia o novo desenho da monstruosidade que é deslocada da antiga dimensão 

jurídico-natural para uma dimensão jurídico-moral de tal modo que vem destacar a 

monstruosidade de conduta. Esse aspecto remete a um elemento que veremos aparecer mais 

tarde nos monstros da sexualidade do século XVIII e da psiquiatria criminal no século XIX. O 

novo desenho da dimensão jurídico-moral pode-se inferir no enfoque dado no trecho seguinte: 

 

Estão vendo como, a partir dessa história, vemos dissociar-se o complexo 
jurídico-natural da monstruosidade hermafrodita, contra o fundo do que não 
passa de uma imperfeição, um desvio (poderíamos dizer, antecipando, uma 
anomalia somática), aparece a atribuição de uma monstruosidade que não é 
mais jurídico-natural, que é jurídico-moral; uma monstruosidade que é a 
monstruosidade da conduta, e não mais a monstruosidade da natureza. 
(FOUCAULT, 2001, p. 91-92). 

 

Encerra-se a discussão do hermafrodita, o último monstro da idade clássica e inicia-se 

na seção a seguir a discussão de monstros de outros períodos históricos.  

 

4.5 O MONSTRO CRIMINOSO, O MONSTRO MORAL, O MONSTRO JURÍDICO, O 

MONSTRO POLÍTICO 

 

Na Idade Moderna, entre os séculos XVII e XVIII, desenvolve-se uma jurisprudência 

que elimina as consequências ao máximo das penas para a monstruosidade criminosa. Por outro 
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lado, ainda existe até meados do século XVIII um estatuto criminal da monstruosidade, pois o 

monstro era transgressor de todo o sistema de leis naturais ou jurídicas, de tal forma que “a 

criminalidade era, até meados do século XVIII, um expoente necessário da monstruosidade, e 

a monstruosidade ainda não era o que se tornou depois, isto é, um qualificativo eventual da 

criminalidade” (FOUCAULT, 2001, p. 93). 

Com o efeito do deslocamento da categoria do monstro para o domínio da criminalidade 

surge a noção criminalidade monstruosa. Esse deslocamento só foi possível a partir do 

desenvolvimento da monstruosidade moral que vimos surgir com o monstro hermafrodita. Essa 

mudança permitiu a descolagem de uma perspectiva morfológica e somática da categoria do 

monstro para perspectiva vinculada à conduta moral e comportamental da criminalidade. 

Conforme refere Foucault no trecho a seguir: 

 

Em todo caso, quando comparamos o primeiro e o último caso, o de Rouen e 
o de Lyon, o de 1601 e o de 1765, vemos que se esboça uma mudança, que é 
de certo modo a autonomização de uma monstruosidade moral, de uma 
monstruosidade de comportamento que transpõe a velha categoria do monstro, 
do domínio da alteração somática e natural para o domínio da criminalidade 
pura e simples. A partir desse momento, vemos emergir uma espécie de 
domínio específico, que será o da criminalidade monstruosa ou da 
monstruosidade que tem seu ponto de efeito não na natureza e na desordem 
das espécies, mas no próprio comportamento. (FOUCAULT, 2001, p. 92-93).  

 

As figuras do monstro criminoso e a figura do monstro moral vão surgir entre o fim do 

século XVIII e início do século XIX em formas de discurso e práticas distintas. A figura do 

monstro moral terá destaque na literatura com os romances góticos e aparecerá nos textos de 

Sade (FOUCAULT, 2001, p. 93-94). 

O período histórico do aparecimento do monstro moral indicado por Foucault em sua 

genealogia do monstro, tem como um divisor de águas o caso do hermafrodita de Lyon (1765) 

ou caso Anne Grandjean. Esse divisor não foi tomado de modo arbitrário, pois está situado no 

século XVIII em um período histórico na França de grandes mudanças. 

No plano político, é na França do século XVIII que assistimos ao declínio do Antigo 

Regime e do poder do monarca e verificamos ascensão da burguesia ao poder. Esse processo 

teve seu ápice com o início da Revolução Francesa em 1789. 

 No plano do sistema punitivo ainda eram encontradas as penas de suplício como 

sentença para o criminoso como no caso de Damien (1757), descrito por Foucault  (2000) em 

“Vigiar e punir: nascimento da prisão”. 
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No século XVIII sopravam os ventos das ideias iluministas vigorosamente. Nesse 

contexto é que aparece um grupo de pensadores conhecido como reformadores, que se insurge 

contra as penas de suplício com seus excessos de violência espetacularizados para ostentação 

do poder do soberano e exaltação da vingança do populacho. 

Esses reformadores sugeriram abolir a forma antiga de punição com seus excessos. E 

partindo da noção de contrato social, entendiam que a transgressão lei pelo indivíduo 

significava a quebra de desse contrato com a sociedade (DREYFUS; RABINOW, 2010, p. 194). 

De certo modo, nesse período havia uma crise dos antigos regimes monárquicos e 

ascensão da burguesia. A burguesia foi uma das principais incentivadoras da adoção de novos 

princípios reguladores de direitos civis, políticos e econômicos, pois esperava reduzir os 

privilégios da nobreza e o poder do rei. Portanto, essa mudança que organizava a sociedade em 

torno do contrato social foi fundamental para o declínio do poder do soberano e responsável 

pela alteração da economia punitiva. 

Nesse sentido, a transgressão à lei não significava mais um ataque ao corpo do soberano, 

mas sim uma quebra desse contrato. Caberia à sociedade exigir a reparação com a punição. Esta 

punição deveria ser mais moderada, pois não é somente o criminoso que está envolvido com o 

seu ato, mas é a sociedade inteira. O alvo da punição é a humanidade de cada sujeito dessa 

sociedade (DREYFUS; RABINOW, 2010, p. 194).  

Desta maneira, na nova economia punitiva o crime não se constitui somente como uma 

violação das leis civis, naturais e religiosas. O ato criminoso representa um ataque ao próprio 

corpo social. Nesse contexto, formula-se uma nova teoria punitiva em que o crime tem sua 

própria natureza. O criminoso é um ser natural classificado no mesmo nível da sua natureza. 

 A frequência de crimes passa a ser vista como causadora da doença do corpo social e 

essa ideia reforça associação da patologia com a criminalidade, conforme menciona Foucault 

no trecho a seguir: 

 

É de fato nessa espécie de clima geral, no qual a nova economia do poder de 
punir se formula numa nova teoria da punição e da criminalidade, é nesse 
horizonte que vemos surgir, pela primeira vez, a questão da natureza 
eventualmente patológica da criminalidade. Segundo uma tradição que vocês 
encontrarão em Montesquieu, mas que remonta ao século XVI, à Idade Média 
e também ao direito romano, o criminoso e, sobretudo, a frequência dos crimes 
representam numa sociedade como que a doença do corpo social. 
(FOUCAULT, 2001, p. 113). 
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De fato, não demorou muito para que o reflexo da associação da patologia com a 

criminalidade derivasse para uma perspectiva em que o criminoso é tomado como doente, 

conforme refere Foucault no trecho a seguir: 

 

Bem diferente o tema, no entanto análogo na superfície, que vocês veem 
despontar no fim do século XVIII, no qual não é o crime que é a doença do 
corpo social, mas sim o criminoso que, como criminoso, poderia ser de fato 
um doente. Isso dito, com toda clareza, na época da Revolução Francesa, nas 
discussões travadas por volta de 1790-1791, no momento em que se elaborava 
o novo Código Penal. (FOUCAULT, 2001, p. 114). 

 

Ora, a figura do monstro não vai passar ilesa às mudanças pelas quais passam a 

sociedade no século XVIII. Havia o prenúncio dessas mudanças nas últimas figuras 

monstruosas dos hermafroditas, quando se releva uma sanção pela perspectiva moral de sua 

conduta. 

O monstro é referido, portanto, ao que poderíamos chamar, de um modo geral, de 

contexto dos poderes político-judiciários. E sua figura vai precisar, vai até se transformar, no 

fim do século XVIII, à medida que as funções da família e o desenvolvimento das técnicas 

disciplinares são remanejados (FOUCAULT, 2001, p. 77). 

É nesse contexto de mudanças praticamente simultâneas que ocorre a transformação da 

figura do monstro jurídico-natural e jurídico-biológico para a figura do monstro jurídico-moral. 

Essa transformação para o monstro moral foi acompanhada de uma nova economia de poder de 

punir. Essa perspectiva pode-se perceber no trecho a seguir: 

 

É essa história do monstro moral, das quais acabo de tentar indicar para vocês 
pelo menos as condições de possibilidade, que eu gostaria de iniciar agora, 
fazendo surgir antes de mais nada o primeiro perfil, o primeiro rosto desse 
monstro moral, assim chamado pela nova economia do poder de punir.  
(FOUCAULT, 2001, p. 115). 

 

Por volta de 1760, desenvolve-se o entendimento de que o criminoso é aquele que rompe 

com o pacto ou contrato social. O indivíduo que rompe com o pacto por interesse próprio 

comete um abuso de poder e se assemelha assim um déspota por suas medidas arbitrárias 

(FOUCAULT, 2001, p. 115).  

Ora, esse pareamento entre o déspota e o malfeitor minimamente introduz um paradoxo, 

pois ambos, do ponto vista político, são figuras distintas. A simetria que é conferida a essas 

duas figuras coloca no mesmo plano de gravidade diferentes infrações. Essa argumentação 

parece buscar destituir um lugar de poder do rei, pois assim o torna semelhante ao malfeitor e 
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viabiliza a sua assimilação à nova economia punitiva em formação. Não se pode esquecer de 

que dois anos depois dessas argumentações Luís XVI é deposto e, em 1793, executado. Essa 

perspectiva pode-se depreender no trecho a seguir: 

 

Existe toda uma discussão no pensamento jurídico da época associando uma 
certa simetria do ato do indivíduo criminoso com as atitudes do Rei déspota. 
Duport, em 1790 (e Duport, como vocês sabem, não representava uma posição 
extrema, longe disso), diz o seguinte, justamente quando das discussões do 
novo Código Penal: "o déspota e o malfeitor perturbam, um como o outro, a 
ordem pública. Uma ordem arbitrária e um assassinato são crimes iguais, a 
nosso ver”. (FOUCAULT, 2001, p. 116, grifo do autor). 

 

O déspota, por sua existência em si mesma, já cometia o crime máximo de ruptura do 

pacto social pelo qual o corpo da sociedade deve se manter e existir. É o malfeitor permanente, 

o indivíduo sem vínculo social. O déspota possui uma essência que é contra a natureza. O rei 

no exercício de seu poder despótico é um monstro (FOUCAULT, 2001, p. 117-118). 

De certo modo, o rei encarna a quarta categoria monstro, gestada no final da Idade 

Moderna, que podemos chamar de monstro jurídico. Na genealogia do monstro jurídico 

encontraremos em sua descendência monstruosa essa ligação com a realeza, segundo esclarece 

Foucault no trecho a seguir: 

 

O primeiro monstro jurídico que vemos surgir, delinear-se no novo regime da 
economia do poder de punir, o primeiro monstro que aparece, o primeiro 
monstro identificado e qualificado, não é o assassino, não é o estuprador, não 
é o que infringe as leis da natureza; é o que infringe o pacto social 
fundamental. O primeiro monstro é o rei. O rei é que é, assim creio, o grande 
modelo geral do qual derivarão historicamente, por toda uma série de 
deslocamentos e de transformações sucessivas, os numerosos monstrinhos que 
vão povoar a psiquiatria e a psiquiatria legal do século XIX. Parece-me, em 
todo caso, que a queda de Luís XVI e a problematização da figura do rei 
assinalam um ponto decisivo nessa história de monstros humanos. Todos os 
monstros humanos são descendentes de Luís XVI. (FOUCAULT, 2001, p. 
118). 

 

Apesar de ter se destacado como primeiro monstro jurídico, Luís XVI também encarnou 

a figura do primeiro monstro moral. Em virtude do contexto revolucionário da França, em que 

o rei representava a possibilidade de restauração do Antigo Regime, não demorou muito para o 

rei ser considerado inimigo político da França revolucionária, transformando-se no primeiro 

monstro político, conforme reflete Foucault a seguir: 

 
Ora, curiosamente, e de uma maneira que me parece bastante característica, o 
primeiro monstro moral que aparece é o monstro político. Ou seja, a 



100 

patologização do crime operou-se, na minha opinião, a partir de uma nova 
economia do poder, e teríamos uma espécie de prova suplementar disso no 
fato de que o primeiro monstro moral que aparece no fim do século XVIII, em 
todo caso o mais importante, o mais notável, é o criminoso político. 
(FOUCAULT, 2001, p. 115). 

 

Dentro da taxonomia do monstro humano, o monstro jurídico ou monstro moral, ocupa 

um lugar privilegiado de ancestralidade dos demais monstros que se produzirão no século XIX. 

Essas noções que se constituíram no campo jurídico refletirão na economia do poder de punir 

no século XIX. Assim, conforme refere Foucault: 

 

Toda a discussão que ocupou o fim de 1792 e o início de 1793 a propósito do 
processo do rei é, penso eu, importantíssima não apenas porque vemos 
aparecer nela primeiro grande monstro jurídico, que é o inimigo político, que 
é o rei, mas igualmente porque vocês vão encontrar todos esses raciocínios 
transpostos e aplicados a um domínio totalmente distinto, no século XIX, 
principalmente na segunda metade quando o criminoso de todos os dias, o 
criminoso cotidiano, por meio das análises psiquiátricas, criminológicas, etc. 
(de Esquirol a Lombroso), tiver sido efetivamente caracterizado como um 
monstro. (FOUCAULT, 2001, p. 119-120). 

 

De todo modo, além da argumentação jurídica em torno da condenação de Luís XVI, 

que substancialmente se aproxima dos argumentos utilizados, mais tarde para os criminosos no 

século XIX, vemos desenvolver-se na França revolucionária uma produção literária caricatural 

do monstro, reflexo das derivações da monstruosidade atribuída à realeza. Conforme Foucault: 

 

É a época em que se coloca o problema do rei monstruoso, é a época em que 
se escreve toda uma série de livros, verdadeiros anais dos crimes reais, de 
Ninrode a Luís XVI, de Brunilda a Maria Antonieta. É o livro de Levasseur, 
por exemplo, sobre as Tigres couronnes; de Prudhomme sobre as Crimes des 

reines de France; de Mopinot, as Effrayantes histoires des crimes horribles 

qui ne sont communs qu 'entre les families desrois, que data de 1793 e que é 
um texto interessantíssimo porque traça uma espécie de genealogia da realeza. 
(FOUCAULT, 2001, p. 120). 

 

Naqueles dias da Revolução Francesa, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta eram 

objeto de repúdio por parte da massa de revolucionários, pois representavam os vícios, os 

abusos de poder e privilégios do Antigo Regime. É nesse contexto que suas imagens foram 

associadas a uma monstruosidade. Essa perspectiva pode-se perceber no trecho a seguir: 

 

É a época de todos esses livros sobre os crimes das realezas, e também a época 
em que Luís XVI e Maria Antonieta, como vocês sabem, são representados 
em todos os panfletos como o casal monstruoso, ávido de sangue, ao mesmo 
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tempo chacal e hiena. E tudo isso, qualquer que seja o caráter puramente 
conjuntural desses textos e qualquer que seja sua ênfase, é ainda assim 
importante, por causa da inscrição na figura do monstro humano de certo 
número de temas que não vão se apagar ao longo de todo o século XIX. 
(FOUCAULT, 2001, p. 121). 

 

A literatura revolucionária francesa que abordava a figura da rainha Maria Antonieta 

lhe atribuía traços de monstruosidade. Nessa classificação revolucionária, o primeiro traço 

monstruoso se dava pelo fato de ela ser estrangeira ou austríaca. Por isso não fazia parte de 

corpo social do país que governava. Era assim considerada um ser bruto, um ser natural fora do 

pacto social.  

O segundo traço era a antropofagia que compartilhava com o , ao desejar o sangue do 

povo francês, pois antes de ser preso o rei buscou apoio de monarquias estrangeiras para 

restaurar o seu poder. Esse episódio repercutiu negativamente, pois os franceses se viram 

ameaçados de uma intervenção militar estrangeira. 

O terceiro traço tinha características de uma monstruosidade sexual. Sobretudo porque 

era considerada uma mulher depravada sexualmente e libertina, que cometera o incesto com o 

irmão e tivera vários amantes da realeza. Na seção a seguir discute-se o monstro popular e de 

Sade. 

 

4.6 O MONSTRO POPULAR E O MONSTRO DE SADE 

 

A literatura no período revolucionário foi muito fértil na produção de monstros. O 

conflito da França revolucionária repercutiu na tematização literária da época. Era um embate 

de forças que se proliferou e se difundiu no âmbito literário. Outrora, como mencionado, esses 

textos direcionavam um ataque às figuras da realeza. Por outro lado, no mesmo período circula 

outro tipo de literatura contrarrevolucionária e antijacobina produzida por monarquistas, 

católicos ou pelos ingleses. Luís XVI e Maria Antonieta aparecem com uma imagem inversa 

da veiculada pelos panfletos revolucionários. Nessa literatura destaca-se a figura do monstro 

popular, que rompe com o pacto social pela revolta. Conforme esclarece Foucault no trecho a 

seguir: 

 

Essencialmente a propósito dos massacres de setembro que vocês veem o 
outro perfil do monstro: o monstro popular, o monstro que rompe o pacto 
social, de certa forma a partir de baixo, ao passo que Maria Antonieta e o 
soberano o rompiam a partir de cima. Madame Roland, por exemplo, 
descrevendo os massacres de setembro dizia: “Se vocês soubessem dos 
pavorosos detalhes das expedições! As mulheres brutalmente violentadas 
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antes de serem dilaceradas por esses tigres, as tripas cortadas, usadas como 
fitas, carnes humanas comidas sangrentas!” Barruel, na Histoire du clergé 

pendant la Révolution, conta a história de uma tal condessa de Perignon, que 
teria sido assada na Place Dauphine com as duas filhas, e seis padres também 
teriam sido queimados vivos na praça, porque tinham se recusado a comer o 
corpo assado da condessa. (FOUCAULT, 2001, p. 123, grifo do autor). 

 

Na literatura da época era destacada principalmente a ideia da antropofagia. Porém, 

naquele período, nas figuras de monstro popular e de Sade, são reativados pelo menos dois 

elementos antigos. A antropofagia e a depravação que constituem o substrato da composição 

monstruosa. Esses temas reacendem a ideia da violência bestial relacionada à organização 

política.  

É nesse período que ocorreram o processo de Luís XVI e os massacres de setembro que 

refletiam uma reivindicação da população por uma justiça mais direta e mais justa que a 

institucional. Em torno dessas figuras é que se reorganiza o direito e a economia do poder de 

punir. Além disso, essas duas figuras do monstro foram importantes para o desenvolvimento da 

literatura de terror no século XVIII (FOUCAULT, 2001, p. 124). 

Ora, observa-se nesse período um grande destaque dado ao gênero de terror na literatura. 

Nela aparecem dois extremos da divisão social, em um a nobreza, o clero, e no outro, o oposto, 

o homem sem posses, o homem da floresta. Essas duas personagens encarnam dois tipos de 

monstro. Os personagens nobres se destacam pelo abuso de poder e os personagens sem posse 

pela vileza de seus atos. Naquela época, esses romances poderiam ser interpretados como 

romances políticos. Essa concepção pode-se perceber no enfoque dado no trecho seguinte: 

 

A natureza contranatural do criminoso, o monstro, é isso que aparece nesse 
momento. E nessa literatura vemo-lo aparecer igualmente sob duas formas. 
De um lado, temos o monstro por abuso de poder: é o príncipe, é o senhor, é 
o mau padre, é o monge culpado. Depois, temos também, nessa mesma 
literatura de terror, o monstro de baixo, o monstro que volta à natureza 
selvagem, o bandido, o homem das florestas, o bruto com seu instante 
ilimitado. São essas figuras que vocês encontram nos romances, por exemplo, 
de Ann Radcliffe. Tomem o Château des Pyrénées, todo ele construído com 
base na Conjunção dessas duas figuras: o senhor destronado, que se vinga 
praticando os crimes mais pavorosos e que utiliza para sua vingança bandidos 
que, para se protegerem e servirem a seus próprios interesses, aceitaram ter 
como chefe esse senhor destronado. Dupla monstruosidade: o Chateau 

desPyrénées, e liga uma à outra as duas grandes figuras da monstruosidade, e 
liga-as no interior de uma paisagem, numa cenografia, que é de resto bastante 
típica, já que a cena, como vocês sabem, se desenrola num lugar que é ao 
mesmo tempo castelo e montanha. (FOUCAULT, 2001, p. 124-125 grifo do 
autor). 
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Nas obras do Marquês de Sade as duas formas de monstros destacam-se sobretudo no 

romance: História de Juliette. Havia nesta obra uma conexão regular entre monstruosidades do 

poderoso e do homem do povo, do ministro e do revoltado. Certamente uma das características 

marcantes dos romances de Sade era a libertinagem sempre associada ao desvio de poder. Além 

disso, o monstro de Sade se destacava de outros por nutrir uma natureza violenta superior aos 

demais.  

O monstro de Sade é geralmente um indivíduo para qual o poder do dinheiro ou poder 

político lhe permitem ir contra a natureza. Nos romances de Sade encontra-se como tema 

fundamental a autodestruição da natureza. Essa autodestruição é um tipo de monstruosidade 

sem limites que ocorre na presença de certo número de indivíduos com superpoderes (o 

príncipe, o senhor, o ministro, o revoltado) (FOUCAULT, 2001, p. 126). 

De fato, Foucault procura indicar em suas análises sobre as disposições e configurações 

de poder o aparecimento desses dois monstros: o de cima e o de baixo. O debaixo como vimos 

é o monstro popular e o de cima é o monstro de Sade. Embora esses monstros possuam 

características distintas de manifestação, apresentam elementos comuns de conectividade 

interna desses personagens monstruosos. Esses elementos comuns que permitem estabelecer a 

monstruosidade são a transgressão sexual e antropofágica. Conforme esclarece Foucault no 

trecho a seguir: 

 

Acrescentarei o seguinte: essas duas figuras do monstro – o monstro de baixo 
e o monstro de cima, o monstro antropófago, representado sobretudo na figura 
do povo revoltado, e o monstro incestuoso, que é representado sobretudo pela 
figura do rei –, esses dois monstros são importantes, porque vamos encontrá-
los no fundo da temática jurídico-médica do monstro no século XIX. São essas 
duas figuras, em sua gemelidade mesma, que vão estar presentes na 
problemática da individualidade anormal. De fato, não se deve esquecer (e 
voltarei a esse ponto mais demoradamente da próxima vez) que os primeiros 
grandes casos da medicina legal, no fim do século XVIII e sobretudo no início 
do século XIX, não foram em absoluto crimes cometidos em estado de loucura 
flagrante e manifesta. Não foi esse o problema. O problema, o que foi o ponto 
de formação da medicina legal, foi justamente a existência desses dois 
monstros, que só são reconhecidos como monstros precisamente porque eram 
ao mesmo tempo incestuosos e antropófagos, ou ainda na medida em que 
transgrediam as duas grandes interdições: a alimentar e a sexual. 
(FOUCAULT, 2001, p. 126-127).  

 

No subcapítulo a seguir a serão discutidos alguns elementos já destacados, como 

depravação sexual e antropofagia, enquanto protagonistas de uma formulação monstruosa 

própria. 
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4.7 O MONSTRO SEXUAL E O MONSTRO ANTROPOFÁGICO 

 

Entre o final do século XVIII e início do século XIX é relevado um tipo de 

monstruosidade sexual no âmago da instituição familiar, representado na figura da criança 

masturbadora ou onanista. O monstro sexual, fruto do comportamento desviante e fonte de 

todas as enfermidades do corpo. Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Vocês veem surgir, por exemplo, esta figura que, no fundo, era ignorada nas 
épocas precedentes: a figura do monstro sexual. Vocês veem a figura do 
indivíduo monstruoso e a figura do desviante sexual se comunicarem. Vocês 
encontram o tema recíproco de que a masturbação é capaz de provocar não 
apenas as piores doenças, mas também as piores deformidades do corpo e, por 
fim, as piores monstruosidades do comportamento. (FOUCAULT, 2001, p. 
76). 

 

Essas duas figuras da monstruosidade sexual e antropofágica vão tematizar as 

discussões da medicina legal no século XIX. No plano de fundo dos grandes criminosos do 

século XIX estarão as figuras do transgressor sexual e do antropófago. Conforme esclarece 

Foucault nos exemplos de antropofagia e depravação sexual no trecho a seguir: 

 

O primeiro monstro que foi registrado, vocês sabem, é aquela mulher de 
Sélestat, cujo caso Jean Pierre Peter analisou numa revista de psicanálise. A 
mulher de Sélestat, que matou a filha, cortou-a em pedaços e cozinhou sua 
coxa com repolho em 1817. E também, poucos anos depois, o caso de Leger, 
aquele pastor que a solidão conduziu de volta ao estado natural e que matou 
uma menina, violentou-a, cortou-lhe fora os órgãos sexuais e comeu-os, 
arrancou-lhe o coração e chupou-o. E também, nos anos 1825, o caso do 
soldado Bertrand que, no cemitério de Montparnasse, abria os túmulos, 
retirava os cadáveres das mulheres, violentava-os e, em seguida, abria-os à 
faca e pendurava como guirlandas as entranhas nas cruzes dos túmulos e nos 
galhos dos ciprestes. (FOUCAULT, 2001, p. 127). 

 

Em outras palavras, a dupla figura de monstruosidade vai dar estatura aos grandes 

exemplos da criminalidade do fim do século XIX. Encontramos naquele período célebres 

exemplos de criminosos em série como o francês Joseph Vacher, o alemão Peter Kürten e o 

inglês Jack, o estripador.  

Vacher estuprava e assassinava suas vítimas. Peter Kürten estuprava, assassinava e 

tentava beber o sangue de suas vítimas. Kürten virou o tema de um famoso filme de Fritz Lang 

“O vampiro de Dusseldorf” (1931). Esse filme,um verdadeiro clássico do cinema expressionista 

alemão, foi considerado metaforicamente uma alusão à ascensão do nazismo. 
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O inglês Jack, o estripador, estrangulava e retirava órgãos de suas vítimas. Essas figuras 

monstruosas do crime apresentam elementos como violência sexual e antropofagia. No entanto, 

o criminoso inglês apresenta também um outro aspecto. Conforme ilustra Foucault no trecho a 

seguir: 

 

É Vacher na França, e o Vampiro de Dusseldorf na Alemanha, e 
principalmente Jack, o Estripador, na Inglaterra, que apresentava a vantagem 
de não apenas estripar prostitutas, mas ter ao que tudo indica parentesco direto 
com a rainha Vitória. Com isso, a monstruosidade do povo e a monstruosidade 
do rei se uniam em sua figura turva. (FOUCAULT, 2001, p. 127). 

 

Essas figuras, de certa forma, estão na base de discussão de algumas disciplinas 

acadêmicas como antropologia, particularmente a questão do incesto e antropofagia. A questão 

do totemismo é um ponto de inflexão e articulação desses elementos para compreensão das 

sociedades primitivas, segundo esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

O totemismo como ponto de interrogação das sociedades primitivas; com o 
totemismo o que temos? Pois bem, o problema da comunidade de sangue, do 
animal portador dos valores do grupo, portador da sua energia e da sua 
vitalidade, da sua vida mesma. E o problema do consumo ritual desse animal. 
Logo, absorção do corpo social por cada um, ou ainda, absorção de cada um 
pela totalidade do corpo social. Por trás do totemismo, o que se lê, no ver do 
próprio Durkheim, é uma antropofagia ritual como momento de exaltação da 
comunidade, e esses momentos, para Durkheim, são simplesmente momentos 
de intensidade máxima, que apenas assinalam um estado de certo modo 
estável e regular do corpo social. (FOUCAULT, 2001, p. 128). 

 

Este estado estável é caracterizado pela proibição do sangue da comunidade, não se 

podendo tocar num membro dessa comunidade, sobretudo nas mulheres. Nesse sentido, o 

grande banquete totêmico, marcado pela antropofagia, encadeia uma regularidade, numa 

sociedade presidida pela lei da interdição do incesto (FOUCAULT, 2001, p. 128). 

Assim, as questões sobre o incesto e a antropofagia são disparadoras da abordagem dos 

pequenos monstros da história. 

Partindo do binômio canibalismo-incesto, relevados por Foucault incialmente nas 

figuras do monstro político e popular, percebe-se os desdobramentos epistemológicos dessa 

temática em diferentes disciplinas como antropologia, medicina, psicologia e psicanálise. Nesse 

aspecto, interessantes correlações foram elaboradas de forma a construir modelos explicativos 

do comportamento e do funcionamento da psique humana, de acordo com Foucault no trecho a 

seguir: 
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O que vale para a etnologia vocês sabem que vale, evidentemente e a fortiori, 
para a psicanálise, já que, se a antropologia seguiu uma linha que a levou do 
problema, historicamente primeiro para ela, do totemismo, isto é, da 
antropofagia ao problema mais recente da interdição do incesto, podemos 
dizer que a história da psicanálise se fez em sentido inverso e que o gabarito 
de inteligibilidade que Freud aplicou à neurose é o do incesto. Incesto: crime 
dos reis, crime do poder excessivo, crime de Édipo e da sua família. E a 
inteligibilidade da neurose. Seguiu-se o gabarito de inteligibilidade da psicose, 
com Melanie Klein. Gabarito de inteligibilidade que se formou a partir de quê? 
Do problema da devoração, da introjeção dos bons e maus objetos, do 
canibalismo não mais crime dos reis, mas crime dos famintos. (FOUCAULT, 
2001, p. 129-130). 

 

Na genealogia das categorias do monstro, desde as primeiras criaturas bestiais aos 

monstros políticos percebemos um tipo de transgressão à lei, infração às leis naturais, civis e 

religiosas, que era uma exceção dentro de um universo possível de criminalidade. As figuras 

monstruosas até o século XVIII podiam demarcar um tipo específico de indivíduo criminoso, 

que não pertenceria ao gênero comum de malfeitores. No século XIX ocorre uma inversão, ou 

seja, generalização dessa monstruosidade. Essa concepção se delineia no trecho seguinte:  

 

O indivíduo monstruoso do ponto de vista das regras das espécies naturais e 
do ponto de vista das distinções das espécies naturais era, se não sistemática, 
pelo menos virtualmente, sempre referido a uma criminalidade possível. 
Depois, a partir do século XIX, veremos a relação se inverter, e haveria o que 
poderíamos chamar de suspeita sistemática de monstruosidade no fundo de 
qualquer criminalidade. Todo criminoso poderia muito bem ser, afinal de 
contas, um monstro, do mesmo modo que outrora o monstro tinha uma boa 
probabilidade de ser criminoso. (FOUCAULT, 2001, p. 101).  

 

De certo modo, a figura do monstro sempre interpelou os sistemas de conhecimento no 

campo das ciências jurídicas e ciências naturais. No século XIX, o problema do monstro 

questionava as instâncias jurídicas e médicas. As relações de poder/saber que se produziam em 

torno da discussão da anomalia, foram um terreno fértil para a desenvolvimento da psiquiatria 

que se ocupou da classificação da monstruosidade no crime. Dessa forma, conforme ilustra 

Foucault: 

 

O monstro é que é o problema, o monstro é que interroga tanto o sistema 
médico como o sistema judiciário. É em torno do monstro que toda a 
problemática da anomalia vai se desenrolar por volta de 1820-1830, em torno 
dos grandes crimes monstruosos, como os da mulher de Selestat, Henriette 
Cornier, Leger, Papavoine, etc., de que voltaremos a falar'. O monstro é que é 
a figura essencial, a figura em torno da qual as instâncias de poder e os campos 
de saber se inquietam e se reorganizam. (FOUCAULT, 2001, p. 78). 
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As ciências médicas e psicológicas, mais precisamente a psiquiatria criminal e 

psicologia criminal vão tentar responder às demandas do Judiciário em torno da anomalia do 

indivíduo criminoso no século XIX.  

O exame médico-legal era um instrumento empregado para avaliação do criminoso 

monstruoso, com o intuito responder a essas demandas judiciais por renomados peritos médicos 

da época. 

Cesare Lombroso era um desses renomados peritos, psiquiatra italiano, fundador da 

antropologia criminal, que se dedicou ao campo de pesquisas das ciências criminais. 

No entanto, através desses exames surgia outro elemento que ajudaria a psiquiatria a 

produzir, dentro de uma racionalidade, um princípio de inteligibilidade, mas sobretudo 

tautológico, para explicar o ato criminoso. Esse elemento é o duplo psicológico ético. Por meio 

dele foi possível capturar toda sorte de pequenos desvios, irregularidades e configurá-los como 

traço dessa monstruosidade, conforme esclarece Foucault a seguir: 

 

Descobrir qual o fundo de monstruosidade que existe por trás das pequenas 
anomalias, dos pequenos desvios, das pequenas irregularidades é o problema 
que vamos encontrar ao longo de todo o século XIX. É a questão, por exemplo, 
que Lombroso formulara ao lidar com os delinquentes. Qual é o grande 
monstro natural que se oculta detrás de um gatuno? O monstro é, 
paradoxalmente – apesar da posição-limite que ocupa, embora seja ao mesmo 
tempo o impossível e o proibido –, um princípio de inteligibilidade. No 
entanto, esse princípio de inteligibilidade é propriamente tautológico, pois é 
precisamente uma propriedade do monstro afirmar-se como monstro, explicar 
em si mesmo todos os desvios que podem derivar dele, mas ser em si mesmo 
ininteligível. Portanto, é essa inteligibilidade tautológica, esse princípio de 
explicação que só remete a si mesmo que vamos encontrar bem no fundo das 
análises da anomalia. (FOUCAULT, 2001, p. 71). 

 

 

Na seção a seguir discutem-se os primeiros monstros da psiquiatria criminal do século 

XIX. 

 

4.8 OS MONSTROS DA PSIQUIATRIA CRIMINAL 

 

No início do século XIX surge a tríade monstruosa fundante da nascente psiquiatria 

criminal. O primeiro monstro que aparece é no caso da mulher de Sélestat, que matou a filha, 

cortou-a pedaços, cozinhou e comeu a sua coxa com repolho. O segundo monstro aparece no 

caso Papavoine, que matou duas crianças no bosque de Vincennes. O terceiro monstro aparece 
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no caso de Henriette Cornier, que cortou o pescoço da filha da vizinha. Conforme ilustra 

Foucault no trecho a seguir: 

 

Esses três monstros se enquadram de uma maneira ou de outra, como vocês 
veem, na grande temática do monstro de que lhes falei da última vez: a 
antropofagia, a decapitação, o problema do regicídio. Todos os três se 
destacam contra o fundo dessa paisagem em que, justamente, apareceu no fim 
do século XVIII o monstro, não ainda como categoria psiquiátrica, mas como 
categoria jurídica e como fantasma político. O fantasma da devoração, o 
fantasma do regicídio estão presentes, de forma explícita ou implícita, nas três 
histórias que acabo de evocar. (FOUCAULT, 2001, p. 139). 

 

Em 1817, a região da Alsácia era assolada pela fome. É neste cenário que vai ocorrer 

um crime bárbaro. Este fato ficou conhecido como o crime da mulher de Sélestat. Era um dos 

primeiros casos emblemáticos para a psiquiatria. No entanto, a comprovação da penúria e 

miserabilidade da mulher de Sélestat, que sofrera com a fome, impediram que esse caso se 

tornasse um problema para os psiquiatras, pois o tribunal na época reconheceu nesses aspectos 

um motivo razoável para seu ato que era fome. 

O caso Papavoine ocorreu em 1824, posteriormente foi muito discutido, mas na época 

o problema jurídico-psiquiátrico ficou esvaziado. Louis Auguste Papavoine cometeu um 

assassinato, aparentemente absurdo e sem razão de duas crianças que não conhecia. Mas 

supunha que talvez tenha confundido com os descendentes dos filhos da duquesa de Berry. 

Ele alegava ver nelas dois herdeiros da família real. Essa versão gerou várias 

especulações sobre o tema, que brevemente puderam ser inscritas no registro das alucinações, 

falsas crenças, delírios e assim consequentemente da loucura. E teve uma interpretação 

diferente e oposta ao caso de Sélestat, em que o crime estava inserido num interesse razoável e 

quase lúcido (FOUCAULT, 2001, p. 140). 

Nos dois casos que foram mencionados até agora, encontraram uma explicação para o 

crime. No primeiro caso da mulher de Sélestat o motivo razoável foi a fome, e no segundo caso, 

Papavoine, foi o delírio. No entanto, é no caso de Henriette Cornier, que ocorreu em 1825, um 

ano depois do caso Papavoine. É neste caso sobretudo que a psiquiatria vai ser desafiada e, 

através dele, vai identificar o problema da monstruosidade criminal. 

Esse crime põe em destaque tanto a questão da presença de razão, ou seja, qual a 

racionalidade possível. E, com relação à loucura, poderia se questionar se ocorria de fato um 

episódio de insanidade, pois caso não se possa atribuir nenhuma razão, não se pode punir. Por 

outro lado, se não pode também atribuir um estado de loucura escapa ao escrutínio médico. E 

assim não pode ser remetido a uma instância psiquiátrica (FOUCAULT, 2001, p. 140). 
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Trata-se de um caso de uma jovem mulher, que havia abandonado os filhos e já tinha 

sido abandonada pelo primeiro marido. Era empregada doméstica em Paris. Ela já havia 

ameaçado tirar sua própria vida. Num determinado dia vai à casa da vizinha oferecendo para 

cuidar da filha dela de 19 meses. A vizinha, apesar de hesitar, acabou aceitando a oferta. 

A criança foi levada ao quarto, onde foi degolada com um facão por Henriette Cornier. 

De fato, ainda permaneceu durante quinze minutos parada na frente do corpo. A mãe, ao 

retornar, pergunta sobre a filha e Henriette Cornier responde que a criança está morta. A mãe 

tenta entrar no quarto e Henriette Cornier lança a cabeça da criança pela janela. Conforme 

ilustra Foucault no trecho a seguir: 

 

Ora, parece-me que é em torno dessa história ou, em todo caso, a partir de 
casos que, de uma maneira ou de outra, recordem o perfil geral dessa história, 
entrem nessa espécie de singularidade que Henriette Cornier apresenta em 
estado puro; parece-me que são esses casos, esses tipos de ação que vão 
constituir um problema para a psiquiatria criminal. E, quando digo constituir 
um problema para a psiquiatria criminal, não creio que minha expressão seja 
exata. Na verdade, isso não constitui nenhum problema para a psiquiatria 
criminal, são esses casos que constituem a psiquiatria criminal, ou antes, que 
são o terreno a propósito do qual a psiquiatria criminal poderá se constituir 
como tal. (FOUCAULT, 2001, p. 141). 

 

Esses três casos descritos foram o que permitiram que se inaugurasse a psiquiatria 

criminal. Esses casos revelam elementos componentes da figura do monstro do século XVIII 

como antropofagia e regicídio.  

De certo modo, essa temática do monstro no século XVIII era um problema que ocupava 

e questionava particularmente o campo jurídico. A partir do século XIX, vai se tornar um 

problema para psiquiatria e se constituir o terreno fértil do desenvolvimento da psiquiatria 

criminal. Os estudos de Foucault parecem indicar que esses três casos inauguram a psiquiatria 

criminal como disciplina científica e encerram o ciclo de monstros historicamente 

privilegiados.  

O monstro passa a ser vulgarizado ou banalizado no fim do século XIX, pois em cada 

crime, no fundo, através do exame psiquiátrico, é encontrado um traço de monstruosidade. E a 

noção de anormalidade do final do século XIX, e ainda em alguns casos no século XX, é 

marcada por esses pressupostos pseudocientíficos. Conforme esclarece Foucault no trecho a 

seguir: 

 

Digamos numa palavra que o anormal (e isso até o fim do século XIX talvez 
XX; lembrem-se dos exames que li para vocês no início) é no fundo um 
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monstro cotidiano, um monstro banalizado. O anormal vai continuar sendo, 
por muito tempo ainda, algo como um monstro pálido. (FOUCAULT, 2001, 
p. 71). 

 

A noção de monstro juntamente com as demais figuras como o onanista e o indivíduo a 

ser corrigido é que vão ajudar a compor o quadro da anormalidade no século XIX. As figuras 

do monstro antecedem de fato muitas das técnicas que irão se desenvolver para explicar essa 

temática. Essa concepção abre-se no enfoque dado no trecho a seguir: 

 

Portanto, passagem do monstro ao anormal. Eis o problema, admitindo-se, é 
claro, que não basta admitir uma coisa como uma necessidade epistemológica, 
uma inclinação científica, que levaria a psiquiatria a colocar o problema do 
menor depois de ter colocado o do maior, a colocar o problema do menos 
visível depois de ter colocado o do mais visível, do menos importante depois 
do mais importante; admitindo-se igualmente que não se deve buscar a 
origem, o princípio do processo que leva do monstro ao anormal no 
aparecimento de técnicas ou de tecnologias como a psicotécnica, ou a 
psicanalise, ou a neuropatologia. Porque são antes esses fenômenos, [é antes] 
o aparecimento dessas técnicas que decorre de uma grande transformação que 
vai do monstro ao anormal. (FOUCAULT, 2001, p. 138).  

 

A genealogia histórica da figura do monstro é um dos elementos fundamentais que 

ajudarão a entender o mosaico das anomalias no século XIX. Essa genealogia tem um papel 

essencial para a compreensão da transformação que ocorre a partir do monstro e vai até o 

indivíduo anormal como figura da modernidade. No subcapítulo seguinte dá-se vazão a algumas 

reflexões sobre o tema. 

 

4.9 O MONSTRO: CRÍTICAS À TAXINOMIA DE FOUCAULT 

 

Os estudos que Foucault faz da figura do monstro na França exigiram uma investigação 

documental detalhada dessa temática. Ele descreve uma minuciosa taxonomia da categoria do 

monstro e indica a cronologia do seu surgimento na França. Entretanto, existem críticas a alguns 

desses achados históricos. 

Sharpe (2009, p. 101), em seu estudo sobre o monstro, faz uma análise da genealogia da 

figura do monstro jurídico na Inglaterra. Neste estudo, ele levanta três pontos importantes para 

análise da categoria do monstro jurídico no contexto inglês. 

Em primeiro lugar, em seu estudo através do relato histórico, questiona que a categoria 

do monstro pertencia à idade das trevas e mostra que ela se estende até o século XIX. Em 

segundo lugar, destaca que não é mais a mente que privilegia sobre o corpo a definição do que 
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é humano, como ocorre na tradição da Filosofia Ocidental. No contexto de uma história da 

categoria jurídica do monstro inglês, é o corpo, e não a mente, que revela ser o alicerce final do 

que significa ser humano. Em terceiro lugar, na lei inglesa o hermafrodita nunca foi considerado 

monstro. 

Assim, de tais assinalamentos apenas o terceiro destaca uma divergência de fato se 

comparado com a taxonomia jurídica do monstro na França, descrita por Foucault no curso “Os 

Anormais”. No entanto, não se pode esquecer que tanto a Inglaterra como a França possuem 

contextos sociais, culturais e históricos distintos. 

Segundo Sharpe (2009, p. 103), o problema não é a sequência linear histórica da 

manifestação do monstro na França que Foucault apresenta, que não se encaixa precisamente 

na cronologia da história do monstro jurídico inglês. Essa cronologia que se verificou na 

gradação feita dos tipos de monstros mistos de animal e humano, depois trocado por um ser de 

duas cabeças, e depois para um corpo sexual ambíguo ou misto de dois sexos. 

Em vez disso, o que está sendo desafiado é o grau em que a história dos monstros de 

Foucault fornece uma adequada explicação para o surgimento e compreensão do indivíduo 

anormal (SHARPE, 2009, p. 102). 

O pensador Foucault, ao debruçar sobre os achados em relação às figuras, em nenhum 

momento preocupou-se em construir uma teoria do anormal. Porém, analisou criticamente as 

práticas discursivas e seus efeitos de normalização, compreendidas dentro de determinado 

contexto histórico na França. 

Sharpe (2009, p. 102) diz que o assinalamento de Foucault, enquanto história francesa, 

pode ser exato, mas as conclusões retiradas a partir dela para subsidiar a nossa compreensão 

dos regimes contemporâneos de normalização estão abertas a uma crítica com base em uma 

análise do direito inglês. 

Ora, o que assinala Sharpe é que a figura do indivíduo anormal não se restringe ao 

contexto francês e acima de tudo é uma figura da modernidade. Sharpe desafia Foucault, num 

aspecto que tem sido alvo de críticas pelas suas muitas generalizações sobre fatos históricos. 

Por outro lado, considerando a diversidade de contextos históricos, seria possível pensar 

outras taxonomias da figura do monstro como sugere Sharpe. 

Sharpe (2009, p. 102) acredita que uma história legal do monstro inglês desestabiliza a 

explicação de Foucault relativa à trajetória desta ancestral chave do indivíduo anormal. 

Embora a terceira figura do monstro hermafrodita, ausente na taxonomia inglesa, seja 

importante na genealogia elaborada por Foucault para compreendermos a transição do monstro 

jurídico-natural para o monstro jurídico-moral na França. 



112 

A falta desse monstro numa genealogia distinta como da Inglaterra não desqualifica os 

achados de Foucault na França, pois não há qualquer impedimento que inviabilize que em 

outros regimes de verdade e contextos distintos da França, não se possam destacar outros 

monstros privilegiados numa taxonomia específica. 

Por outro lado, não parece que Foucault como epistemólogo tivesse a intenção de 

generalizar absolutamente as figuras e sobretudo a taxonomia do monstro. Foucault geralmente 

esperava que sua obra pudesse ter um uso diverso por outros pesquisadores. Por isso, não se 

preocupou em construir uma teoria fechada que explicasse tudo. 

Por exemplo, quando Foucault analisa o monstro político, parte do contexto da 

Revolução Francesa. É óbvio que Foucault tinha a exata clareza a respeito da particularidade 

dos eventos, fatos ocorridos e sobre condições da França revolucionária, pois fatos ocorridos 

como a execução do Rei Luís XVI e da Rainha Maria Antonieta foram próprios daquele 

contexto e distintos de outros países europeus no mesmo período histórico. Porém, o que 

interessava para o pesquisador eram os elementos que fizeram encarnar naquelas figuras reais, 

soberanos da França, a representação de monstros políticos. 

Todavia, as informações levantadas sobre aquele período têm uma importância 

significativa para compreensão do impacto da figura do monstro e seus desdobramentos na 

noção de anormal. 

Destarte deve-se ressaltar que não é exatamente a imagem cristalizada de uma figura 

monstruosa o mais importante desta taxonomia foucaultiana. O que está em jogo sobretudo é 

essa diagramação nas relações de poder/saber em torno do monstro com suas disposições 

funcionais e propriedades constitucionais que nos permite entender melhor o processo de 

normalização na modernidade. 

No capítulo seguinte expõem-se algumas reflexões sobre o corpo e a alma da figura do 

onanista.  
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5 CORPO E ALMA NA FIGURA DO ONANISTA 

 

A infância foi uma invenção da era moderna, pois outrora as crianças eram vistas como 

projeções de pequenos adultos. A partir da era moderna ocorre uma mudança no olhar para 

criança. É nesse contexto, no século XVIII, que aparece a criança masturbadora ou a figura do 

onanista. Essa figura vai engendrar a possibilidade de reorganização das relações entre 

sexualidade e família. A ideia de família nuclear surge em torno do corpo sexualizado da criança 

que passa ter papel central no grupo parental. Essa preocupação sobre o corpo vai impactar em 

desdobramentos no campo da saúde. A essa concepção se acrescenta o enfoque dado no trecho 

a seguir: 

 

Na verdade, essa emergência tem uma longa pré-história: o desenvolvimento 
conjunto das técnicas de direção de consciência (na nova pastoral nascida da 
Reforma e do Concílio de Trento) e das instituições de educação. De Gerson 
a Afonso de Ligorio, todo um policiamento discursivo do desejo sexual, do 
corpo sensual e do pecado de mollities é assegurado pela obrigação da 
confissão penitencial e por uma prática bem codificada dos interrogatórios 
sutis. Podemos dizer esquematicamente que o controle tradicional das 
relações proibidas (adultérios, incestos, sodomia, bestialidade) foi 
acompanhado pelo controle da "carne" nos movimentos elementares da 
concupiscência. (MARCHETTI; SALOMONI, 2001, p. 416, grifo do autor). 

 

Os elementos de corpo e alma dessa figura possuem uma ancestralidade que 

abordaremos daqui em diante para entendermos como desenvolveu a figura do onanista no 

curso “Os Anormais”. 

 

5.1 INTERVENÇÕES SOBRE O CORPO DO PENITENTE: O DISCURSO CRISTÃO DA 

CARNE, O CONFESSOR E O EXAME 

 

Na Idade Média, o discurso da sexualidade, se comparado ao do século XVII, possuía 

um campo de liberdade de maior expressão na sociedade. No entanto, nesse contexto, ainda 

havia um procedimento que modulava a expressão desse discurso. Conforme ilustra Foucault 

no trecho a seguir: 

 “Mas o fato é que, no interior dessa espécie de campo de liberdade, você tinha um 

procedimento perfeitamente codificado, perfeitamente exigente, altamente institucionalizado, 

da revelação da sexualidade, que era a confissão sacramental.” (FOUCAULT, 2001, p. 214).  

No século XIX, veem-se outros procedimentos instituídos em torno de práticas 

discursivas sobre a sexualidade. A revelação da sexualidade se produz através dos enunciados 
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dessas disciplinas de maneira codificada e essa concepção pode-se depreender no trecho a 

seguir: 

 

De um lado, vocês têm, atualmente, toda uma série de procedimentos 
institucionalizados de revelação da sexualidade: a psiquiatria, a psicanálise, a 
sexologia. Ora, todas essas formas de revelação, científica e economicamente 
codificadas, da sexualidade são correlatas do que podemos chamar de uma 
relativa libertação ou liberdade no nível dos enunciados possíveis sobre a 
sexualidade. A revelação não é, aí, uma espécie de maneira de atravessar, a 
despeito das regras, dos hábitos ou das morais, a regra de silêncio. A revelação 
e a liberdade de enunciação se defrontam, são complementares uma da outra. 
(FOUCAULT, 2001, p. 214-215). 

 

Na arqueogenealogia do onanista percebem-se elementos da fé cristã como essenciais 

para a compreensão epistemológica do surgimento de diversas disciplinas. Essa perspectiva é 

destacada por Elden(2001) no trecho a seguir: 

 

Foucault viu práticas cristãs da confissão como central para a compreensão o 
nascimento da psicanálise e o discurso da sexualidade, e ele planejava analisar 
o entendimento de confissão de carne, como distinta do corpo. Da mesma 
forma, quatro disciplinas constituintes da sexualidade era a mulher histérica, 
a criança se masturbando, o casal malthusiano, e o adulto perverso. (ELDEN, 
2001, p. 93).12 

 

Nos primórdios, o ritual cristão da penitência não integrava a revelação que se tornou 

obrigatória muito tempo mais tarde. Esse papel da revelação sofreu mudanças entre a Idade 

Média e o século XVII. A adoção de uma vida como penitente deveria partir de uma escolha 

voluntária. Além disso, deveria passar por um ritual e cumprir uma série de regras. Conforme 

ilustra Foucault no trecho a seguir: 

 

A penitência era um estatuto que as pessoas adotavam de forma deliberada e 
voluntária, num momento dado da sua existência, para certo número de razões 
que podiam ser ligadas a um pecado enorme, considerável e escandaloso, mas 
que podia perfeitamente ser motivado por uma razão bem diferente. Em todo 
caso, era um estatuto que se adotava, e que se adotava de uma vez por todas, 
de um modo que era na maioria das vezes definitivo: só se podia ser penitente 
uma vez na vida. Era o bispo, e somente o bispo, que tinha o direito de 
conferir, a quem o pedia, o estatuto de penitente. E isso numa cerimônia 
pública, durante a qual o penitente era ao mesmo tempo repreendido exortado. 
Depois dessa cerimônia, o penitente entrava nessa ordem da penitência, que 
implicava o uso do cilício, de hábitos especiais, a interdição dos cuidados de 

                                                 
12 Foucault saw Christian practices of confession as central to understanding the birth of psychoanalysis and the 

discourse of sexuality, and he planned to analyze confession’s understanding of the flesh as distinct from the body. 

Similarly, sexuality’s four constituent subjects were the hysterical woman, the masturbating child, the Malthusian 
couple, and the perverse adult (versão original). 
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limpeza, a exclusão solene da Igreja, a não participação nos sacramentos, em 
todo caso na comunhão, a imposição de jejuns rigorosos a interrupção de toda 
relação sexual e a obrigação de sepultar os mortos. (FOUCAULT, 2001, p. 
216). 

 

Ora, no estatuto do penitente não estava previsto esse instituto cristão da revelação. O 

ritual para constituição de um penitente não exigia a revelação pública ou privada. Esse sistema 

não incorporava a ideia de confissão geral de todos os pecados. 

De certo modo, no século VI ocorre uma mudança com o aparecimento do sistema de 

penitência tarifada. A revelação não estava mais condicionada ao livre-arbítrio do cristão. A 

revelação passava a ser um dever, pois todo o cristão que cometesse um pecado deveria 

confessá-lo ao padre. Nesse sistema cabia ao padre estipular a penitência ou satisfação para que 

o cristão a cumprisse e obtivesse a remissão do pecado, conforme revela Foucault no trecho a 

seguir: 

 

O sistema de que eu estava lhes falando era manifestamente comandado pelo 
modelo da ordenação. Já a penitência tarifada tem um modelo essencialmente 
laico, judiciário e penal. Foi com base na penalidade germânica que a 
penitência tarifada se instaurou. A penitência tarifada consistia no seguinte. 
Quando um fiel havia cometido um pecado, ele podia, ou antes, devia (e nesse 
momento, como estão vendo, começa-se a passar da livre possibilidade, da 
livre decisão, a obrigação) ver um padre, contar-lhe o erro cometido e, a esse 
erro, que devia sempre ser um erro grave, o padre respondia propondo ou 
impondo uma penitência – que se chamava uma "satisfação". A cada pecado 
devia corresponder uma satisfação. (FOUCAULT, 2001, p. 217). 

 

Esse novo sistema de penitência estabelece uma correlação com o sistema legal de 

penalidades não religioso. Essa correlação ocorre em termos de semelhança do modo, de 

funcionamento do mecanismo de reparação, de uma infração ou erro. Conforme esclarece 

Foucault no trecho a seguir: 

 

Quanto às penitências, eram tarifadas no sentido de que existia, para cada tipo 
de pecado, um catálogo de penitências obrigatórias, exatamente do mesmo 
modo que, no sistema da penalidade laica, para cada um dos crimes e delitos 
havia uma reparação institucional concedida à vítima para que o crime fosse 
extinto. Com esse sistema da penitência tarifada, que é de origem irlandesa, 
logo não latina, o enunciado do erro começa a ter um papel necessário. 
(FOUCAULT, 2001, p. 218). 

 

Não basta enunciar a falta, foi preciso detalhar seus motivos e circunstâncias através da 

confissão. Por meio da penitência, cujo modo de funcionar tem origem judiciária e leiga, vai 

formar-se um núcleo de revelação (FOUCAULT, 2001, p. 218). 
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Foucault (2001, p,219) diz que, segundo Alcuino, o papel do padre era de um quase 

médico e que a confissão, com seu sacrifício, deve provocar humilhação e enrubescer o cristão. 

A revelação no período corresponde aos séculos VIII e X da era cristã. Não era o 

elemento suficiente para efetivação da remissão do pecado. Era necessário que no ato de sua 

realização o cristão fosse acometido por certo constrangimento, um sentimento de vergonha 

que provocasse o rubor na face. 

A partir dessa ideia de manifestação de erubescência como parte essencial de uma pena 

ou expiação do pecado, no período entre os séculos IX, X, XI, na ausência do padre, era 

permitido enunciar o pecado, para alguma pessoa próxima do pecador, e assim operar-se a 

remissão do pecado concedida por Deus (FOUCAULT, 2001, p. 219).  

No referido período histórico há um relaxamento da exigência da presença de um padre, 

para que ocorresse a confissão de tal maneira, que no ritual da penitência gradativamente tem 

um deslocamento da formulação no plano jurídico da tarifação da penitência para o plano de 

uma formulação simbólica. Nessa alteração, o mecanismo de remissão de pecados se aglutina 

em torno da revelação e isto repercute na redução do poder do padre e do bispo. Conforme 

esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Ora, o que vai acontecer na segunda parte da Idade Média (do século XII ao 
início do Renascimento) é que a Igreja vai recuperar de certa forma, no interior 
do poder eclesiástico, esse mecanismo da revelação que até certo ponto a tinha 
despojado de seu poder na operação penitencial. Essa reinserção da revelação 
no interior de um poder eclesiástico fortalecido é o que vai caracterizar a 
grande doutrina da penitência que vemos se formar na época dos escolásticos. 
(FOUCAULT, 2001, p. 220). 

 

Essa nova doutrina de penitência que surge no século XII estabelece três coisas. 

Primeiro a obrigação de confessar anualmente para o leigo e semanalmente para o clérigo. 

Segundo a continuidade, onde todos os pecados ocorridos desde a última confissão, deverão ser 

relatados, desaparecendo a ideia de um pecado por vez. Em terceiro a exaustividade, pois tem 

que enunciar todos pecados dos menos graves aos mais graves (FOUCAULT, 2001, p. 220). 

De certo modo, essa mudança permite reintroduzir a figura do padre num lugar de maior 

poder, com uma função privilegiada no ritual de penitência, pois lhe cabe conduzir toda essa 

distinção entre pecados menores ou maiores. Além disso, cabe ao padre estabelecer a distinção 

entre pecados veniais e pecados mortais. Essa mecânica será operada pelo padre no ato da 

confissão através de técnicas de exame da consciência conforme Foucault relata a seguir: 
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Ora, a essa extensão considerável vai corresponder um poder do padre que é 
ampliado nas mesmas proporções. De fato, o que vai garantir a regularidade 
da confissão é que não apenas os fiéis serão obrigados a se confessar 
anualmente, mas que deverão se confessar a um padre em particular, o mesmo, 
aquele que é seu padre pessoal, como se diz, aquele a que estão subordinados, 
o vigário da paróquia, em geral. Em segundo lugar, o que vai garantir a 
continuidade da confissão, o que vai garantir que o fiel não vai se esquecer de 
nada desde a última confissão, é que ele deverá, ao ritmo habitual das 
confissões, acrescentar o ritmo, de certo modo de ciclo mais amplo, da 
confissão geral. É recomendado, é prescrito aos fiéis fazer várias vezes na vida 
uma confissão geral, que retomará todos os seus pecados desde o início da sua 
existência. Enfim, o que vai garantir a exaustividade é que o padre não vai 
mais se contentar com a revelação espontânea do fiel, que vem vê-lo depois 
de ter cometido uma falta e por ter cometido uma falta. O que vai garantir a 
exaustividade é que o padre vai controlar pessoalmente o que o fiel diz: ele 
vai pressioná-lo, vai questioná-lo, vai precisar sua revelação, por toda uma 
técnica de exame de consciência. (FOUCAULT, 2001, p. 221). 

 

No período compreendido entre os séculos XII e XIII, o padre não vai ser mais 

condicionado pelo antigo sistema de tarifação das satisfações, pois ele próprio estipulará a pena 

que deseja, em função dos pecados, considerando as circunstâncias e a função da pessoa 

(FOUCAULT, 2001, p. 222). 

A confissão, nesse período, só poderá ocorrer na presença do padre e somente passa ser 

válida com sua intervenção. O padre detém o poder de remir os pecados, tornando-se um 

mediador da vontade divina e controla assim o acesso do cristão ao reino dos céus. Conforme 

ilustra Foucault no trecho a seguir: 

 

A penitência se toma, nesse momento, em sentido estrito, um sacramento. É 
somente no século XII-XIII que se forma essa teologia sacramental da 
penitência. Até então a penitência era um ato pelo qual o pecador pedia a Deus 
que o redimisse de seus pecados. A partir do século XII-XIII é o próprio padre 
que, dando livremente sua absolvição, vai provocar essa operação de natureza 
divina, mas com mediação humana, que será a absolvição. Daí em diante, 
podemos dizer que o poder do padre é firmemente ancorado, e definitivamente 
ancorado, no interior do procedimento da revelação das faltas. (FOUCAULT, 
2001, p. 222). 

 

Nessa nova economia sacramental da penitência se estabeleceu no final da Idade Média 

até o século XX, cuja revelação vai ocupar uma posição central na mecânica de remissão de 

pecados. Agora a revelação deveria ser total não deixando de fora nenhum pecado. Esse 

movimento foi acompanhado do crescimento do poder institucional do padre, segundo  

Foucault: 
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E, por fim, crescimento correlativo do poder do padre, que agora dá a 
absolvição, e de seu saber, pois agora, no interior do sacramento da penitência, 
ele tem de controlar o que se diz, tem de interrogar, tem de impor os marcos 
do seu saber, da sua experiência e dos seus conhecimentos, tanto morais como 
teológicos. Forma-se assim, em torno da revelação, como peça central da 
penitência, todo um mecanismo em que o poder e o saber do padre e da igreja 
estão implicados. (FOUCAULT, 2001, p. 223). 

 

No século XVI, a Europa no plano político-religioso vai sofrer várias mudanças em 

função dos movimentos da Reforma Protestante, da reação da contrarreforma católica e da 

organização dos estados modernos. A reação da Igreja em relação ao avanço do protestantismo 

foi manifestada no concílio de Trento convocado pelo Papa Paulo III. Neste concílio foi 

reforçada a armadura sacramental da penitência, reiterando o emprego de um dispositivo de 

discurso e exame para análise e controle. Essa concepção abre-se no seguinte enfoque: 

 

Esse emprego assume dois aspectos. De um lado, extensão do domínio da 
confissão, tendência a uma generalização da revelação. Tudo ou quase tudo 
da vida, da ação, dos pensamentos de um indivíduo deve poder passar pelo 
filtro da revelação, se não, é claro, a título de pecado, em todo caso a título de 
elemento pertinente para um exame, para uma análise, que a confissão 
doravante requer. Correlativamente a essa formidável extensão do domínio da 
confissão sacramental e da revelação das faltas, temos a acentuação ainda mais 
acentuada do poder do confessor; ou antes, seu poder como senhor da 
absolvição, esse poder que ele adquiriu a partir do momento em que a 
penitência se tornou um sacramento vai se ver flanqueado de todo um conjunto 
de poderes adjacentes, que ao mesmo tempo o apoiam e lhe dão uma extensão. 
Em torno do privilégio da absolvição começa a proliferar o que poderíamos 
chamar de direito de exame. (FOUCAULT, 2001, p. 224). 

 

De tal modo, nesse momento, desenvolve - se uma pastoral ou técnica que permite ao 

padre governar a almas e, concomitantemente, os Estados buscam os meios de como exercer o 

poder sobre os corpos. Notadamente são tecnologias distintas que se desenvolvem e coexistem, 

sobretudo em países católicos. No entanto, guardam semelhanças por seus efeitos de poder, 

enquanto ferramentas de controle e gestão entre os clérigos sobre corpo do cristão e na esfera 

leiga sobre os corpos dos súditos, segundo Foucault afirma no trecho a seguir: 

 

Donde esse formidável desenvolvimento da pastoral, isto é, dessa técnica que 
é proposta ao padre para o governo das almas. No momento em que os Estados 
estavam se colocando o problema técnico do poder a exercer sobre os corpos 
e dos meios pelos quais seria efetivamente possível pôr em prática o poder 
sobre os corpos, a Igreja, de seu lado, elaborava uma técnica de governo das 
almas, que é a pastoral, a pastoral definida pelo concílio de Trento e retomada, 
desenvolvida em seguida por Carlos Borromeu. (FOUCAULT, 2001, p. 224). 
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As práticas discursivas que vão se produzindo acerca da confissão manifestam-se 

sobretudo nas literaturas para penitentes e confessores. Essas literaturas dão as diretrizes que 

regulam essas práticas. Porém, a literatura dominante é a dos confessores, que detalha os 

procedimentos do exame, segundo esclarecimentos de Foucault a seguir: 

 

Mas a literatura destinada aos penitentes, esses pequenos manuais de 
confissão que lhes põem nas mãos, não passam no fundo do reverso da outra, 
a literatura para os confessores, os grandes tratados, seja de casos de 
consciência, seja de confissão, que os padres devem possuir, devem conhecer, 
devem consultar eventualmente, se necessário. E parece-me que a peça 
essencial é precisamente essa literatura para os confessores, que constitui o 
elemento dominante. É nela que encontramos a análise do procedimento de 
exame, que a partir de então e da alçada e iniciativa do padre e que vai, pouco 
a pouco, ocupar todo o espaço da penitência e mesmo se estender muito além 
da penitência. (FOUCAULT, 2001, p. 225).  

 

Foucault (2001, p. 225) adota em sua análise das práticas penitenciais um tratado, que 

foi escrito por Habert no final do século XVII.  

O tratado estabelece uma qualificação para o confessor. Essa qualificação distribui-se 

em três virtudes. A primeira o caráter sacerdotal com a autorização do bispo para confessar. A 

segunda é o zelo manifestado pelo confessor mostrando seu amor de benevolência enquanto 

conduz a confissão. A terceira, o padre tem de ser santo não podendo estar em pecado mortal. 

Espera-se, com essas virtudes, que o padre não falhe no seu ofício confessional. No trecho a 

seguir Foucault detalha alguns aspectos que regram a prática do confessor: 

 

O confessionário – diz Habert – é como o “quarto de um doente”, isto é, reina 
ali certo “ar nocivo”, um “ar nocivo” que ameaça contaminar o próprio padre, 
partir dos pecados do penitente. É necessária, portanto, como uma espécie de 
couraça e de proteção, como garantia de não-comunicação do pecado no 
momento mesmo da enunciação desse pecado, a santidade do confessor. 
Comunicação verbal, mas não-comunicação real; comunicação no nível do 
enunciado que não deve ser uma comunicação no nível da culpa. O que o 
penitente mostrará do seu desejo não deve se transformar em desejo do 
confessor, donde o princípio da santidade. E necessário enfim que o padre que 
confessa tenha um santo horror dos pecados veniais. E isso não apenas no que 
concerne aos pecados dos outros, mas aos seus próprios. (FOUCAULT, 2001, 
p. 226). 
 

Dessa maneira, o confessor vai reunir, além do zelo e santidade, outros atributos. Deve 

ser sábio o suficiente como juiz para interpretar as leis divinas, humanas, eclesiásticas e civis e 

também como o médico para identificar no ato de infração a doença espiritual. Além disso, ao 

fato de ser zeloso, santo, sábio deve se acrescentar ser prudente. 
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Essas exigências de qualificação não eram esperadas do padre na Idade Média, bastava 

ter sido ordenado, ouvir o pecado e a partir disso decidir qual penitência aplicar, conforme velha 

tarifa obrigatória ou escolher arbitrariamente a pena (FOUCAULT, 2001, p. 228). 

Essas mudanças, em termos de qualificação do confessor e regramento da confissão 

sacramental, ocorreram depois da Reforma Protestante. De fato, no fundo todas essas mudanças 

têm uma estreita relação com crise no seio da cristandade, pois essas alterações foram 

desencadeadas pela reação à Reforma Protestante. Essa perspectiva se acrescenta o 

delineamento no trecho a seguir: 

 

Ao contrário, desde a Idade Média a confissão esteve atrelada, inicialmente, 
ao reconhecimento e vínculo do indivíduo com os outros; depois, à 
autenticação de um discurso de verdade em que o sujeito era capaz de produzir 
acerca de si mesmo ou obrigado a ter sobre si. Ao tomarmos a Reforma 
Protestante como marco para o desenvolvimento das técnicas confessionais, 
passando pelo Concílio de Trento, percebemos uma cristianização em 
profundidade e a confissão se abre para novos domínios, pois tudo precisa ser 
verbalizado por todos. Dessa época para a atual, há um deslocamento dos 
objetivos da confissão: de um discurso que fala de pecado e de salvação para 
um discurso que fala do corpo e da vida, ou, como diz Foucault, uma “ciência-
confissão”, que trata de colocar em funcionamento regimes de verdade 
entrelaçados com saberes, prazeres e poderes. (SILVA; MOURA, 2008, p. 
845). 

 

De fato, como afirmado, essas mudanças são uma reação ao avanço do protestantismo 

na Europa. A Igreja Católica buscava assim resgatar e assegurar seu lugar entre as instâncias de 

poder. Naquele período, a Igreja se vê ameaçada pelo avanço da Reforma. Por outro lado, as 

novas exigências inflacionaram muito os procedimentos requeridos ao padre para realizar a 

confissão. Conforme descrito por Foucault no trecho a seguir: 

 

Não se tratará apenas de dar uma absolvição; ele deveria primeiro favorecer e 
suscitar as boas disposições do penitente. Isso significa que, no momento em 
que o penitente chega para fazer sua confissão, ele deverá lhe mostrar certa 
qualidade de acolhida, mostrar que está disponível, que está aberto à confissão 
que vai ouvir. De acordo com são Carlos Borromeu, o padre deve receber com 
“prontidão e facilidade” “os que se apresentam”: nunca deve “mandá-los 
embora abominando esse trabalho”. Segunda regra, regrada atenção 
benevolente, ou antes, da não-manifestação da ausência de espera 
benevolente: nunca “atestar aos penitentes”, “nem mesmo por sinal ou 
palavra”, que eles não são ouvidos “de boa vontade”. Regra, enfim, do que 
poderíamos chamar de duplo consolo na dor. (FOUCAULT, 2001, p. 228). 

 

O primeiro confessionário surgiu em 1516, é nesse pequeno espaço que vai se 

desenvolver todo um conjunto de técnicas. Essas técnicas estabeleciam determinadas condições 
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para a realização da confissão. O penitente deve ser apresentar diante do padre em estado de 

constrição ou constrangimento, pois este aspecto que possibilitará a remissão dos pecados. O 

penitente deve realizar um exame da consciência retrospectivo detalhado de momentos de sua 

vida e confissões do passado. Ao final deste transcurso confessional, o padre confessor pode 

determinar a satisfação que estabeleça a pena e garanta o aspecto correcional e medicinal. De 

acordo com Foucault: 

 

Não acabaríamos mais de enumerar o enorme arsenal de regras que cercam 
essa nova prática da penitência, ou antes, essa nova e formidável extensão dos 
mecanismos de discurso, dos mecanismos de exame e de análise que se 
investem no próprio interior do sacramento da penitência. Não tanto uma 
fragmentação da penitência quanto uma formidável hipertrofia do sacramento 
da penitência, que introduz a vida inteira dos indivíduos muito mais no 
procedimento do exame geral do que da absolvição. Ora, a isso devemos 
acrescentar que, a partir da pastoral borromiana, portanto, a partir da segunda 
metade do século XVI, vai se desenvolver a prática, não exatamente da 
confissão, mas da direção de consciência. Nos meios mais cristianizados, mais 
urbanizados também, nos seminários e também, até certo ponto, nos colégios, 
vamos encontrar justapostas a regra da penitência e da confissão, e a regra ou, 
em todo caso, a viva recomendação da direção de consciência. (FOUCAULT, 
2001, p. 231). 

 

De certa maneira, a penitência desde a Idade Média passou por mudanças, fruto de 

dobramentos no âmbito discursivo com formas jurídicas, inicialmente da tarifação das penas e 

mais tarde nos aspectos corretivos e médicos. O confessor funciona como juiz e médico, 

estabelece punições e as prescrições. Conforme delineou Foucault no trecho seguinte: 

 

Em suma, desde a penitência tarifada da Idade Média até o século XVII-
XVIII, vê-se essa espécie de imensa evolução que tende a dobrar uma 
operação, que não era nem sequer sacramental no início, com toda uma técnica 
concertada de análises, opções refletidas, gestão contínua das almas, condutas 
e, finalmente, corpos; uma evolução que reinsere as formas jurídicas da lei, da 
infração e da pena, que no início haviam modelado a penitência – reinserção 
dessas formas jurídicas em todo um campo de procedimentos que são, como 
vocês estão vendo, da ordem da correção, da orientação e da medicina. Enfim, 
é uma evolução que tende a substituir ou, em todo caso, a sustentar a confissão 
pontual da falta por todo um imenso percurso discursivo que é o percurso 
contínuo da vida diante de uma testemunha, o confessor ou o diretor, que deve 
ser ao mesmo tempo juiz e médico, que define em todo caso as punições e as 
prescrições. Essa evolução, bem entendido, tal como a esbocei muito 
apressadamente, é própria da Igreja Católica. (FOUCAULT, 2001, p. 232-
233). 

 

No exame entre os séculos XII e XVI eram enumeradas as faltas relativas à infração do 

sexto mandamento: a luxúria. O penitente era interrogado e deveria dizer se cometeu alguma 
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falta em relação às regras sexuais estabelecidas. No entanto, esse exame era um inventário do 

que era permitido ou não nas relações sexuais de modo pragmático e jurídico. Conforme 

esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Estabelecido esse pano de fundo, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre 
o sexto mandamento, isto é, sobre o pecado da luxúria e a posição que a luxúria 
e a concupiscência ocuparam nesse estabelecimento dos procedimentos gerais 
do exame. Antes do Concílio de Trento, isto é, no período da penitência 
"escolástica", entre os séculos XII e XVI como era definida a confissão da 
sexualidade? Ela era comandada essencialmente pelas formas jurídicas: o que 
se pedia ao penitente quando o interrogavam ou o que ele tinha a dizer se 
falava espontaneamente, eram as faltas contra certo número de regras sexuais. 
Essas faltas eram essencialmente a fornicação: o ato entre pessoas que não são 
ligadas nem por voto, nem por casamento; em segundo lugar, o adultério: o 
ato entre pessoas casadas, ou o ato entre uma pessoa não casada e uma pessoa 
casada; o estupro: o ato que se comete com uma virgem que consentiu, mas 
que não é necessário tomar como esposa ou dotar; o rapto: a captura por meio 
de violência com ofensa carnal. Havia a moleza: as carícias que não induzem 
a um ato sexual legítimo; havia a sodomia: a consumação sexual num vaso 
não natural; havia o incesto: conhecer um parente de consanguinidade ou de 
afinidade, até o quarto grau; e havia enfim a bestialidade: o ato cometido com 
um animal. Ora, essa filtragem das obrigações ou das infrações sexuais 
concerne quase inteiramente, quase exclusivamente, ao que poderíamos 
chamar de aspecto relacional da sexualidade. Os principais pecados contra o 
sexto mandamento se referem aos vínculos jurídicos entre as pessoas: o 
adultério, o incesto, o rapto. Eles se referem ao estatuto das pessoas, conforme 
sejam clérigos ou religiosos. Também se referem à forma do ato sexual entre 
elas: a sodomia. (FOUCAULT, 2001, p. 233-234). 

 

Na organização penitencial entre os séculos XII e XVI, na relação de pecados, a noção 

de masturbação é mencionada como um ato ilegítimo, por não ter sido consumado de forma 

legítima entre parceiros e desvirtuado de sua finalidade. Essa perspectiva pode-se perceber no 

trecho a seguir: 

 

Eles se referem, é claro, a essas tais carícias que não levam ao ato sexual 
legítimo (grosso modo, a masturbação), mas que figuram no interior desses 
pecados como um deles como sendo certa maneira de não consumar o ato 
sexual na sua forma legítima, isto é, na forma requerida no nível das relações 
com o parceiro. (FOUCAULT, 2001, p. 234). 

 

No século XVI ocorre uma transformação, pois na confissão, a interrogação sobre o 

sexto mandamento colocou alguns problemas particulares. O confessor não deverá ser 

maculado, o penitente nunca deve confessar menos do que fez e no decorrer da confissão 

aprender mais do que sabe. O confessor deve saber apenas o necessário, esquecer tudo que lhe 

foi dito ao terminar a confissão e deve primeiro interrogar o penitente sobre seus pensamentos. 
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O confessor não deve nomear os pecados. E ao interrogar o penitente deve perguntar sobre seus 

pensamentos, se cometeu algum pecado e com qual pessoa (FOUCAULT, 2001, p. 234-235). 

Destarte, essa mudança denota um deslocamento da intervenção do exame no aspecto 

relacional da sexualidade, na descrição dos atos praticados pelo pecador, para o corpo do 

penitente. A prática confessional passa ter como foco, a partir do século XVI, o corpo do 

penitente seus gestos, pensamentos e sentidos. Esse novo exame é exercido sobre as sensações 

e prazeres do corpo. Para Foucault: 

 

Parece-me que o que se modifica fundamentalmente nessa prática da confissão 
do pecado de luxúria, a partir do século XVI, é que finalmente não é o aspecto 
relacional da sexualidade que vai se tornar o elemento importante, primeiro, 
fundamental, da revelação penitencial. Não é mais o aspecto relacional, mas 
o próprio corpo do penitente, são seus gestos, seus sentidos, seus prazeres, 
seus pensamentos, seus desejos, a intensidade e a natureza do que ele próprio 
sente, é isso que vai estar agora no foco mesmo desse interrogatório sobre o 
sexto mandamento. O antigo exame era, no fundo; o inventário das relações 
permitidas e proibidas. O novo exame vai ser um percurso meticuloso do 
corpo, uma espécie de anatomia da volúpia. É o corpo com suas diferentes 
partes, o corpo com suas diferentes sensações, e não mais, ou em todo caso 
muito menos, as leis da união, legítima, que vai constituir o princípio de 
articulação dos pecados de luxúria. O corpo e seus prazeres é que se tornam, 
de certo modo, o código do carnal, muito mais que a forma requerida para a 
união legítima. (FOUCAULT, 2001, p. 235-236). 

 

No passado, as faltas discriminadas em relação ao pecado da luxúria estavam centradas 

nas relações com outros. O que veremos na confissão no final do século XVII é que a gravidade 

da falta não estará literalmente associada à infração às leis das relações com outros. Mas 

sobretudo encontrará assento numa cartografia pecaminosa do corpo. Essa perspectiva se abre 

no enfoque do trecho a seguir: 

 

Como vocês estão vendo, a luxúria não começa mais com a célebre fornicação, 
relação não legítima. A luxúria começa pelo contato consigo mesmo. Na 
ordem do pecado o que será mais tarde a estátua de Condillac (a estátua sexual 
de Condillac se quiserem) não aparece aqui com cheiro de rosa, mas todo 
contato com seu próprio corpo. A forma primeira do pecado contra a carne 
não é ter tido relação com aquele ou aquela com quem não se tem direito. A 
forma primeira do pecado contra a carne e ter tido contato consigo mesmo: é 
ter se tocado, é a masturbação. (FOUCAULT, 2001, p. 237). 

 

A segunda forma de pecado é da vista, quando o cristão olha para coisas desonestas, que 

o remetem ao pecado, ou seja, esse olhar que lhe desperta sentimentos impuros. Encontramos 

nessa modalidade de pecado a concupiscência do olhar ou prazer da vista. A terceira forma é 

da língua, pois através da língua se produz discursos desonestos e palavras sujas que dão prazer 
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ao corpo. Palavras que provocam ou são provocados pela concupiscência do corpo 

(FOUCAULT, 2001, p. 238). 

No exame durante ato de confissão, o corpo passa ocupar uma centralidade, percebe-se 

o aumento da preocupação com o corpo em detrimento do aspecto relacional da sexualidade. 

E, nesse contexto confessional, a princípio o que vemos enunciar é crescer a preocupação com 

certo vício solitário do onanista. Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Podemos dizer, grosso modo, que assistimos aí a um recentramento geral do 
pecado da carne no corpo. Não é mais a relação ilegítima, é o próprio corpo 
que deve estabelecer a diferença. É a partir dele que a questão se coloca. 
Digamos numa palavra: assistimos ao aprisionamento da carne no corpo. A 
carne, o pecado da carne, era antes de mais nada a infração à regra da união. 
Agora o pecado da carne mora no interior do próprio corpo. É interrogando o 
corpo, e interrogando as diferentes partes do corpo, e interrogando as 
diferentes instâncias sensíveis do corpo que vamos poder acuar o pecado da 
carne. (FOUCAULT, 2001, p. 238-239).  

 

Nesse movimento, o corpo encarnado do penitente com seus efeitos do prazer passa ser 

o ponto de focalização do exame de consciência em relação ao sexto mandamento. Nesse 

sentido, ocorre um deslocamento do problema do ato real e pensamento, para o problema do 

desejo e prazer. Conforme Foucault: 

 

As diferentes infrações às leis relacionais no que concerne aos parceiros, a 
forma do ato, enfim, todas essas coisas que vão da fornicação à bestialidade, 
tudo isso não será mais que o desenvolvimento, de certo modo exagerado, 
desse primeiro é fundamental grau do pecado que a relação consigo e a própria 
sensualidade do corpo constituem. Compreende-se então, a partir daí, como 
se dá outro deslocamento importantíssimo. É que, agora, o problema essencial 
não vai ser mais a distinção que já preocupava os escolásticos: ato real e 
pensamento. Vai ser o problema: desejo e prazer. (FOUCAULT, 2001, p. 
239). 

 

Havia duas regras para o exame deveria ser possível estendê-lo pela totalidade da 

existência e ser posto e colhido numa relação de poder estrita e exclusiva, de tal modo que essas 

regras se aplicariam tanto para o realizado no confessionário como para aquele que ocorre com 

o diretor da consciência. Essa perspectiva podemos perceber no trecho a seguir: 

 

Deve-se contar tudo ao diretor, é verdade, ou contar tudo ao confessor, mas só 
a ele. O exame que caracteriza essas novas técnicas da direção espiritual 
obedece, portanto, às regras da exaustividade, de um lado, e da exclusividade, 
de outro. De forma que chegamos ao seguinte. Desde seu aparecimento como 
objeto de um discurso analítico infinito e de uma vigilância constante, a carne 
está ligada, ao mesmo tempo, à instauração de um procedimento de exame 
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completo e à instauração de uma regra de silêncio conexa. (FOUCAULT, 
2001, p. 256). 

 

Ora, duas regras se operam no ato confessional: a regra da enunciação e regra do 

silêncio. Na regra da enunciação tem que dizer tudo, mas dentro de uma configuração ritual 

com uma pessoa designada para tarefa. Na regra do silêncio não se pode falar ou nomear na 

carne, ou seja, todo um corpo de sensações e pensamentos fora da confissão.  

De certo modo, percebe-se que as técnicas atuais de psicoterapia e psicanálise se 

assemelham a essas técnicas ancestrais da confissão. Em termos estabelecer com quem se pode 

falar e um lugar possível onde se pode falar de tudo, mas dentro de modulação ritual 

condicionada por determinada teoria da subjetividade. 

Por ora, retomam-se os mecanismos correlativos das regras da enunciação e do silêncio 

conforme ilustra Foucault no trecho a seguir: 

 

O poder que se exerce na direção espiritual e não estabelece, portanto, o 
silêncio, o não-dizer, como regra fundamental; ele o estabelece simplesmente 
como adjutório necessário ou condição de funcionamento da regra, totalmente 
positiva, da enunciação. A carne é o que se nomeia, a carne é aquilo de que se 
fala, a carne é o que se diz. A sexualidade é, essencialmente, no século XVII 
(e ainda será nos séculos XVIII e XIX), o que se confessa, não o que se faz: e 
para poder confessá-la em boas condições que se deve, além do mais, calá-la 
em todas as outras. (FOUCAULT, 2001, p. 257). 

 

Entretanto, essa prática da confissão como foi descrita até aqui em sua complexidade 

não será aplicada à população de forma geral, pois era uma prática destinada à elite dos séculos 

XVII e XVIII (FOUCAULT, 2001, p. 241-242). 

A confissão foi uma prática real que teve uma distribuição difusa e simultaneamente 

maciça desde o século XVII. Era uma espécie de ato ritual realizado anualmente pela grande 

maioria das populações católicas, que irá enfraquecer a partir da segunda metade do século 

XVIII. Foucault esclarece onde eram aplicadas essas técnicas da confissão no trecho a seguir: 

 

As receitas da confissão complexa e completa, de que eu lhes falava, eram de 
fato aplicadas em certo nível, e essencialmente no segundo grau. Assim, essas 
receitas foram efetivamente aplicadas, não quando se tratava de formar o fiel 
médio e popular, mas os próprios confessores. Em outras palavras, houve toda 
uma didática da penitência, e as regras que detalhei para vocês agora mesmo 
concernem justamente à didática penitencial. Foi nos seminários (essas 
instituições que foram impostas, ao mesmo tempo inventadas, definidas e 
instituídas, pelo Concílio de Trento e que foram como que as escolas normais 
do clero) que essa prática da penitência, tal como lhes expus, se desenvolveu. 
(FOUCAULT, 2001, p. 242). 
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De fato, o desenvolvimento da pastoral tridentina possibilitou a articulação de uma 

tecnologia da alma e do corpo. Essa tecnologia materializou-se através do exame da confissão 

sacramental. Segundo Foucault: 

 

O que há de novo, ao contrário, a partir da pastoral tridentina e do século XVI, 
é essa tecnologia da alma e do corpo, da alma no corpo, do corpo portador de 
prazer e de desejo. É essa técnica, com todos os seus procedimentos para 
analisar, reconhecer, guiar e transformar, é isso que constitui, na minha 
opinião, o essencial da novidade dessa pastoral. Houve, a partir desse 
momento, formação ou elaboração de toda uma série de novos objetos, que 
são ao mesmo tempo da ordem da alma e do corpo, formas de prazer, 
modalidades de prazer. Assim é que se passa do velho tema de que o corpo 
estava na origem de todos os pecados para a ideia de que há concupiscência 
em todas as faltas. E essa afirmação não é simplesmente uma afirmação 
abstrata, não é simplesmente um postulado teórico: é a exigência necessária a 
essa técnica de intervenção e a esse novo modo de exercício do poder. 
(FOUCAULT, 2001, p. 243). 

 

Foi a partir do século XVI, em torno desses procedimentos de revelação penitencial, que 

ocorre essa identificação do corpo com a carne, encarnação do corpo, incorporação da carne. É 

nesses procedimentos que surge o ponto de junção da alma com o corpo. Primordialmente, o 

jogo do desejo e do prazer no espaço do corpo e na base da consciência (FOUCAULT, 2001, 

p. 243). 

Ora, o ponto em que se percebe emergir nessa genealogia a figura do onanista, mas não 

ainda em toda sua plenitude. Está dentro da discursividade da revelação penitencial. Toda a 

discursividade do exame posta em torno do onanista é que vai constituir a primeira forma de 

uma sexualidade a ser revelada. É nesse ponto que situamos, também, dentro da genealogia 

foucaultiana no curso “Os Anormais”. O aparecimento pela primeira vez do onanista como 

figura privilegiada no discurso da sexualidade a revelar. Conforme afirma Foucault no trecho a 

seguir: 

 

O que quer dizer, concretamente, que a masturbação vai ser a forma primeira 
da sexualidade revelável, quero dizer, da sexualidade a revelar. O discurso de 
revelação, o discurso de vergonha, de controle, de correção da sexualidade, 
começa essencialmente na masturbação. Mais concretamente ainda, esse 
imenso aparelho técnico da penitência quase só teve efeito, é verdade, nos 
seminários e nos colégios, isto é, nesses lugares em que a única forma de 
sexualidade a controlar era, evidentemente, a masturbação. (FOUCAULT, 
2001, p. 243-244). 
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Nesse contexto tem-se um processo circular das tecnologias de saber e de poder. A nova 

cristianização, que começa no século XVI, possibilitou que instituições de poder e 

especializações de saber tomassem forma em seminários e colégios. Essas instituições não 

destacam de modo privilegiado as relações sexuais entre indivíduos nem as relações sexuais 

legítimas e ilegítimas, mas colocam em relevo o corpo solitário e desejante do masturbador 

(FOUCAULT, 2001, p. 244). 

Em outras palavras, as tecnologias de corpo e alma do exame confessional, que foram 

descritas em suas propriedades e formulações, foram produzidas para uma cristandade em 

formação no seio da igreja. Nos espaços dos seminários e colégios religiosos é onde vai atingir 

em seu interior o onanista. Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

O adolescente masturbador: é ele que vai ser a figura não ainda escandalosa, 
mas já inquietante, que obceca e vai obcecar cada vez mais, via esses 
seminários e colégios que se expandem e se multiplicam, a direção de 
consciência e a revelação do pecado. Todos os novos procedimentos e regras 
da confissão desenvolvidos desde o Concílio de Trento – essa espécie de 
gigantesca interiorização, no discurso penitencial, da vida inteira dos 
indivíduos – na verdade são secretamente focados no corpo e na masturbação. 
(FOUCAULT, 2001, p. 244).  

 

Essa figura que aparece ainda de forma tímida nessa discursividade vai ganhar maior 

destaque posteriormente como se verá ainda neste capítulo. 

 

5.2 OS CORPOS DA FEITICEIRA E DA POSSUÍDA 

 

O novo movimento de cristianização reforça certos aspectos do misticismo, reintroduz 

uma figura que tem lugar na ancestralidade das práticas de culturas pagãs, a feiticeira ou bruxa, 

que numa continuidade histórica, leva ao aparecimento do fenômeno da possessão. A partir do 

aparelho da direção da consciência vai intensificar esse misticismo, materializado na figura da 

feiticeira e da possuída. O efeito da cristianização engendra todo um conjunto de mecanismo 

de controle sobre os corpos da feiticeira e da possuída, segundo relata Foucault a seguir: 

 

No topo, o aparelho de direção de consciência faz surgir, portanto, essas 
formas de misticismo de que acabo de lhes falar. E, na base, faz surgir outro 
fenômeno, que está ligado ao primeiro, que corresponde a ele, que encontra 
nele toda uma série de mecanismos de apoio, mas que vai acabar tendo outro 
destino: esse fenômeno é a possessão. Creio que a possessão, como fenômeno 
típico dessa instauração de um novo aparelho de controle e de poder na Igreja, 
deve ser confrontada com a feitiçaria, de que se distingue radicalmente. Claro, 
a feitiçaria dos séculos XV e XVI e a possessão dos séculos XVI e XVII 
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aparecem numa espécie de continuidade histórica. Podemos dizer que a 
feitiçaria, ou as grandes epidemias de feitiçaria que vemos se desenvolver 
desde o século XV até o início do século XVII, e as grandes vagas de 
possessão que se desenvolvem do fim do século XVI ao início do século 
XVIII, devem ser, ambas, postas entre os efeitos gerais dessa grande 
cristianização de que eu lhes falava. (FOUCAULT, 2001, p. 258-259).  

 

De fato, apesar da cristianização que se difundirá pela Europa na Idade Média ainda 

coexistiam determinadas crenças pagãs entre os camponeses. A onda de cristianização que 

surge entre o fim do século XV e início do século XVI, vai reprimir essas manifestações 

culturais e religiosas pagãs, que de alguma forma resistiram à cristianização na Idade Média. 

Nesse período, a feitiçaria era vista como um obstáculo, ou seja, uma manifestação de 

resistência ao avanço do cristianismo na periferia. Conforme percebe-se no trecho a seguir: 

 

É a feitiçaria que vai ser então codificada, retomada, julgada, reprimida, 
queimada, destruída, pelos mecanismos da Inquisição. A feitiçaria, portanto, 
está presa no interior desse processo de cristianização, mas é um fenômeno 
que se situa nas fronteiras extremas da cristianização. Fenômeno periférico, 
por conseguinte, mais rural que urbano; fenômeno que também encontramos 
nas regiões montanhesas, precisamente onde os grandes focos tradicionais da 
cristianização – ou seja, desde a Idade Média, as cidades – não haviam 
penetrado. (FOUCAULT, 2001, p. 259). 

 

A feiticeira era de modo geral aquela mulher da periferia da aldeia, dos limites da 

floresta, do exterior da cristandade, considerada uma má cristã era geralmente denunciada às 

autoridades. A possuída era uma mulher da cidade, que confessa espontaneamente, uma 

religiosa, do interior do convento (FOUCAULT, 2001, p. 260). 

As práticas discursivas se desenvolveram na instituição cristã. Constituídas a partir da 

nova penitência e dos mecanismos de direção espiritual produziram novas personagens, em seu 

interior a possuída e na sua borda a feiticeira. Novas personagens de corpo e alma emergem 

desse discurso e que decerto modo antecede a figura do onanista. Segundo Foucault: 

 

É no bojo da instituição cristã mesma, é no bojo mesmo desses mecanismos 
da direção espiritual e da nova penitência de que eu lhes falava, é aí que 
aparece esse personagem não mais marginal, mas, ao contrário, absolutamente 
central na nova tecnologia do catolicismo. A feitiçaria aparece nos limites 
exteriores do catolicismo. A possessão aparece no foco interno, onde o 
catolicismo tenta introduzir seus mecanismos de poder e de controle, onde ele 
tenta introduzir suas obrigações discursivas: no próprio corpo dos indivíduos. 
É aí, no momento em que ele tenta fazer funcionar mecanismos de controle e 
de discursos individualizantes e obrigatórios, que aparece a possessão. 
(FOUCAULT, 2001, p. 260). 
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A centralidade do padre na cena da possessão é reforçada por seu papel no ritual 

penitencial como confessor, guia e diretor espiritual. O corpo do possuído é um campo de 

embate de forças. A possessão de um religioso representa a intensificação desse embate de 

forças no interior da instituição religiosa e manifestação de uma substancial resistência ao 

avanço da cristianização no próprio seio do catolicismo. Essa concepção se abre no enfoque 

seguinte: 

 

O personagem central, nos fenômenos da possessão vai ser o confessor, o 
diretor, o guia. É aí, nos grandes casos de possessão do século XVII, que vocês 
vão encontrá-lo: é Gaufridi em Aix, é Grandier em Loudun. Será, no caso de 
Saint-Médard, no início do século XVIII, um personagem real, mesmo se este 
já havia morrido no momento em que a possessão se desenvolve: o diácono 
Paris. É o personagem sagrado, portanto, é o personagem na medida em que 
detém os poderes do padre (logo os poderes da direção, esses poderes de 
autoridade e de coação discursiva), ele é que vai estar no centro da cena de 
possessão e dos mecanismos de possessão. (FOUCAULT, 2001, p. 261). 

 

Na feitiçaria temos uma dualidade ou forma dual com a feiticeira de um lado e o 

demônio de outro. Na possessão temos um sistema de relação triangular. Essa triangulação teria 

em seus vértices respectivamente o diabo, a religiosa possuída e o confessor. O confessor ou 

diretor é uma figura complexa que desdobra numa dualidade, entre o confessor bom e o 

confessor ruim (FOUCAULT, 2001, p. 261). 

No século XVII isto fica evidente no Caso Loudun, onde o padre Grandier, confessor 

das freiras ursulinas de Loudun, é acusado de ter contribuído para possessão demoníaca das 

freiras daquele convento. Nesse campo de forças entre possuída, demônio e confessor vai 

formar-se um triângulo, conforme ilustra Foucault no trecho a seguir: 

 

Quanto à possuída, terceiro termo do triângulo, ela também vai se desdobrar, 
no sentido de que não será, como a feiticeira, cúmplice do diabo, sua serva 
dócil. Será mais complicado do que isso. A possuída será, é claro, a mulher 
que está sob o poder do diabo. Mas esse poder, mal se arraiga, mal se introduz, 
mal penetra no corpo da possuída, vai encontrar uma resistência. A possuída 
é aquela que resiste ao diabo, no mesmo momento em que é o receptáculo do 
diabo. (FOUCAULT, 2001, p. 262). 

 

Em outras palavras, o corpo da possuída vai encenar uma dualidade marcada de um lado 

pelo pertencimento e controle do demônio e de outro como receptáculo resistente ao diabo que 

busca apoio no confessor. O seu corpo é um campo de triangulação de forças onde entrecruzam 

os efeitos maléficos do demônio e os efeitos benéficos das proteções divinas. Essa fragmentação 
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do corpo da possuída, não é encontrada no corpo da feiticeira. Essa concepção se abre no 

seguinte enfoque: 

 

O corpo da feiticeira estava simplesmente a serviço do diabo, ou estava 
envolto em certo número de poderes. O corpo da possuída, por sua vez, é um 
corpo múltiplo, é um corpo que, de certa forma, se volatiliza, se pulveriza 
numa multiplicidade de poderes que se enfrentam um aos outros, de forças, de 
sensações que a assaltam e a atravessam. Mais que o grande duelo entre o bem 
e o mal, é essa multiplicidade indefinida que vai caracterizar, de um modo 
geral, o fenômeno da possessão. Poderíamos dizer ainda o seguinte. O corpo 
da feiticeira, nos grandes processos de feitiçaria que a Inquisição instaurou, e 
um corpo único que está simplesmente a serviço ou, se for o caso, penetrado 
pelos inúmeros exércitos de Satã, Asmodeu, Belzebu, Mefistófeles, etc. 
(FOUCAULT, 2001, p. 262-263). 

 

Diferentemente da possessão, a feitiçaria tinha um elemento fundamental, que era o 

pacto baseado num princípio de troca. Essa troca implicava que a feiticeira oferecesse o corpo 

à Satã e esse, em troca, lhe daria poderes. Na verdade, um pacto que sanciona um ato sexual 

transgressivo (FOUCAULT, 2001, p. 263).  

A figura da feiticeira era fundada numa sexualidade transgressiva às leis da natureza e 

leis divinas. O corpo da feiticeira situava-se no registro de uma infração duplamente 

qualificada. O pacto era selado com ato sexual que feria as leis naturais, ao manter relações 

com uma criatura sobrenatural e ao mesmo tempo implicava ferir as leis divinas ao sucumbir à 

luxúria cedendo à tentação do demônio, conforme esclarece Foucault a seguir: 

 

A partir daí vocês podem compreender como e por que desaparece, com a 
possessão, um dos elementos que haviam sido fundamentais na feitiçaria: o 
pacto. A feitiçaria tinha regularmente a forma de uma troca: "Tu me dás tua 
alma – dizia Satã à feiticeira –, e eu te darei uma parte do meu poder”. Ou, 
ainda, dizia Satã: "Eu te possuo carnalmente, e te possuirei carnalmente cada 
vez que eu quiser. Em recompensa e em troca, poderás apelar para a minha 
presença sobrenatural sempre que necessitares"; "Eu te dou prazer – dizia Satã 
–, mas tu poderás fazer tanto mal quanto quiseres. Eu te transporto ao sabá, 
mas tu poderás me chamar quando quiseres, e eu estarei onde quiseres”. 
Princípio da troca, que é assinalado precisamente pelo pacto, um pacto que 
sanciona um ato sexual transgressivo. É a visita do incubo, é o beijo do traseiro 
do bode no sabá (FOUCAULT, 2001, p. 263). 

 

Depreende-se ainda uma distinção entre os casos de feitiçaria e de possessão, pois a 

relação com o diabo com o corpo da feiticeira era consensual e com corpo da possuída era a 

partir de uma violação. 

“Na possessão, ao contrário, não há pacto selado num ato, mas uma invasão, uma 

insidiosa e irresistível penetração do diabo no corpo. O vínculo da possuída com o diabo não é 
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da ordem do contrato; esse vínculo é da ordem do habitat, da residência, da impregnação. ” 

(FOUCAULT, 2001, p. 263). 

De certo modo, o sistema de possessão não coloca em cena a visão sulforosa de satã, 

nem o escambo diabólico, tampouco o ato sexual. No entanto, o processo de possessão inclui 

uma gradativa penetração do corpo da possuída. Por outro lado, em vez de um sistema de troca, 

vai ocorrer um jogo de substituição, em que o corpo da religiosa vai ser substituído pelo corpo 

do demônio. Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

No momento em que a religiosa, buscando um apoio no exterior, abre a boca 
para receber a hóstia, bruscamente o diabo toma seu lugar, ou um dos diabos: 
é Belzebu. E Belzebu cospe a hóstia da boca da religiosa, que, no entanto, 
havia aberto a boca para recebê-la. Do mesmo modo que o discurso do diabo 
vem substituir as palavras da prece e da oração. No momento em que a 
religiosa quer recitar o Pater, o diabo responde em seu lugar, com sua própria 
língua: "Eu o amaldiçoo”. Mas essas substituições não são substituições sem 
batalha, sem conflito, sem interferências, sem resistências. No momento em 
que ela vai receber a hóstia, essa hóstia que ela vai cuspir em seguida, a 
religiosa leva a mão à garganta, para tentar expulsar da sua garganta o diabo, 
que está a ponto de cuspir a hóstia que ela está absorvendo. (FOUCAULT, 
2001, p. 265, grifo do autor). 

 

A feiticeira é uma figura voluntariamente infratora das leis divinas, que conscientemente 

opta pelo pacto e pela insubordinação aos ditames do cristianismo. Essa vontade da feiticeira 

de vincular-se ao diabo de forma contratual pelo pacto lhe confere um caráter jurídico. O corpo 

da feiticeira encarna assim uma forma de resistência à cristianização. Nesse contexto, as pessoas 

denunciadas como feiticeiras são eleitas como objeto de uma ação repressiva e punitiva da 

instituição cristã no período da contrarreforma. Elas são perseguidas e muitas são condenadas 

à morte na fogueira. Segundo Foucault: 

Na feitiçaria, a vontade da feiticeira envolvida é uma vontade, no fundo, de 
tipo jurídico. A feiticeira subscreve a troca proposta: você me proporciona 
prazer e poder, eu lhe dou meu corpo, minha alma. A feiticeira subscreve a 
troca, firma o pacto – no fundo, ela é um sujeito jurídico. É a esse título que 
poderá ser punida. Na possessão (como vocês podem pressentir por todos 
esses elementos, esses detalhes, que acabo de citar), a vontade é carregada de 
todos os equívocos do desejo. (FOUCAULT, 2001, p. 265). 

 

Os critérios que os inquisidores e juízes utilizavam para identificar a feiticeira possuía 

como denominador comum o corpo. O corpo da feiticeira era reconhecido nas suas 

manifestações de exterioridade. O corpo enfeitiçado é prestigiado por um conjunto de poderes 

sobrenaturais, é o corpo marcado pelos sinais na superfície, onde se inscrevia o registro do pacto 

demoníaco. Acreditava-se na época que apareceriam nos corpos das feiticeiras sinais ou marcas, 
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que eram assinaturas de Satã. Os inquisidores em sua caça às bruxas, julgavam ser capazes de 

identificar uma feiticeira por meio desses sinais. Conforme afirma Foucault no trecho a seguir: 

 

O corpo enfeitiçado, como vocês sabem, se caracterizava essencialmente por 
duas características. Por um lado, o corpo das feiticeiras era um corpo todo 
rodeado ou, de certo modo, beneficiário de toda uma série de prestígios, que 
uns consideram reais e outros, ilusórios, mas pouco importa. O corpo da 
feiticeira é capaz de se transportar ou de ser transportado; é capaz de aparecer 
e desaparecer; fica invisível também em certos casos. Em suma, é afetado por 
uma espécie de transmaterialidade. Também é caracterizado pelo fato de que 
é sempre portador de marcas, que são manchas, zonas de insensibilidade, e 
que constituem, todas elas, como que assinaturas do demônio. É o método 
pelo qual o demônio pode reconhecer os seus; é também, inversamente, o meio 
pelo qual os inquisidores, a gente da Igreja, os juízes podem reconhecer que 
se trata de uma feiticeira. (FOUCAULT, 2001, p. 267).  

 

No corpo da possuída predominavam as relações de interioridade como corpo 

receptáculo, depositário de investimento e contrainvestimento. No seu interior como de uma 

cidadela sitiada travam-se batalhas entre as forças divinas e demoníacas, segundo revela 

Foucault a seguir: 

 

O corpo da possuída é bem diferente. Não está envolto em prestígios; é o lugar 
de um teatro. É nele, nesse corpo, no interior desse corpo, que se manifestam 
os diferentes poderes, seus enfrentamentos. Não é um corpo transportado: é 
um corpo atravessado em sua espessura. É um corpo dos investimentos e 
contra investimentos. No fundo, é um corpo fortaleza; fortaleza investida e 
sitiada. Corpo-cidadela, corpo-batalha: batalha entre o demônio e a possuída 
que resiste e essa parte dela mesma, ao contrário, que consente e se trai; 
batalha entre os demônios, os exorcistas, os diretores e a possuída, que ora os 
ajuda, ora os trai, ficando ora do lado do demônio pelo jogo dos prazeres, ora 
do lado dos diretores e exorcistas por meio de suas resistências. É tudo isso 
que constitui o teatro somático da possessão. (FOUCAULT, 2001, p. 268). 

 
O corpo da feiticeira, que podia teletransportar-se e tornar-se invisível, é substituído 

pelo corpo da possuída, corpo em frequente agitação, atravessado por batalhas que cospe e 

rejeita numa espécie de teatro fisiológico-teológico. É nesse corpo da possuída que se manifesta 

um elemento, que vai ter uma enorme importância na história médica e religiosa do ocidente a 

convulsão (FOUCAULT, 2001, p. 268-269). 

Ora, a convulsão era a manifestação corpórea da ação insidiosa do demônio. Essa 

manifestação que faz parte da cena do teatro da possessão. Essa cena fornecia a materialidade 

e visibilidade necessária ao registro da luta no corpo da possuída por satã. No entanto, esse 

teatro da somatização da convulsão que tanto ocupava os exorcistas vai chamar a atenção da 

medicina. Afirma Foucault que: 
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O que é a convulsão? A convulsão é a forma plástica e visível do combate no 
corpo da possuída. A onipotência do demônio, sua performance física, pode 
ser encontrada em aspectos dos fenômenos de convulsão como a rigidez, o 
arco de círculo, a insensibilidade às pancadas. Sempre nesse fenômeno da 
convulsão, também encontramos – como efeito puramente mecânico do 
combate, de certo modo como o abalo dessas forças que se enfrentam 
mutuamente – as agitações, os tremores, etc. Também encontramos toda a 
série dos gestos involuntários, mas significantes: debater-se, cuspir, tomar 
atitudes de denegação, dizer palavras obscenas, irreligiosas, blasfematórias, 
mas sempre automáticas. Tudo isso constitui os episódios sucessivos da 
batalha, os ataques e contra-ataques, a vitória de um ou outro. E, enfim, as 
sufocações, os engasgos, os desmaios assinalam o momento, o ponto em que 
o corpo vai ser destruído nesse combate, pelos próprios excessos das forças 
em presença. [...]A convulsão e essa imensa noção – aranha que estende seus 
fios tanto do lado da religião e do misticismo, como do lado da medicina e da 
psiquiatria. É essa convulsão que, durante dois séculos e meio, vai ser o móbil 
de uma batalha importante entre a medicina e o catolicismo. (FOUCAULT, 
2001, p. 269). 

 

Desta maneira, a prática espiritual da direção da consciência já abordada em relação aos 

exames confessionais. Essa tecnologia da direção da consciência vai tomar a carne como objeto 

do exame e vai torná-la uma carne convulsiva. Essa carne convulsiva se produz no corpo 

crivado, subjugado e obrigado à confissão exaustiva. A carne convulsiva é efeito último e ponto 

de retorno do investimento corporal da cristianização entre os séculos XVI-XVII. Conforme 

Foucault: 

 

Em linhas gerais podemos dizer o seguinte: do mesmo modo que a feitiçaria 
foi sem dúvida, ao mesmo tempo, o efeito, o ponto de inversão e o foco de 
resistência a essa vaga de cristianização e a esses instrumentos que foram a 
Inquisição e os tribunais da Inquisição, assim também a possessão foi o efeito 
e o ponto de inversão dessa outra técnica de cristianização que foram o 
confessionário e a direção de consciência. O que a feitiçaria foi no tribunal da 
Inquisição, a possessão foi no confessionário. (FOUCAULT, 2001, p. 270). 

 

O corpo de desejo e prazer são atravessados por toda uma tecnologia de poder nos 

procedimentos de direção espiritual, no ritual de uma penitência analítica. Esse corpo vai reagir 

de modo exasperado através da convulsão. Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Da última vez, tentei lhes mostrar como o corpo de desejo e de prazer 
apareceu, ao que parece, em correlação com a nova vaga de cristianização, a 
que se desenvolveu nos séculos XVI-XVII. Em todo caso, é esse corpo que, 
parece-me, se manifesta com volubilidade, com complacência, em todas as 
técnicas de governo das almas, de direção espiritual, de confissão detalhada; 
em suma, do que poderíamos chamar de penitência analítica. É também esse 
corpo de paixão e de desejo, a propósito do qual procurei lhes mostrar da 
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última vez como ele investia, de volta, esses mecanismos de poder, como – 
por todo um jogo de resistências, de cumplicidades, de contrapoderes – ele 
adotava todos esses mecanismos que haviam tentado policiá-lo, para envolvê-
los e fazê-los funcionar ao revés. E isso na forma exasperada da convulsão. 
(FOUCAULT, 2001, p. 293). 

 

De certo modo, a tecnologia cristã, que ao tomar a carne como objeto do exame em seus 

efeitos, possibilitou anexar a convulsão, a convulsão que inicialmente era anexada à cena de 

embate do corpo da possuída. A partir do século XVIII terá outro destino, ao ser capturada pela 

medicina. Essa concepção se abre no enfoque a seguir: 

 

De um lado, a convulsão vai se tomar, desde o século XVIII, um objeto médico 
privilegiado. De fato, a partir do século XVIII, vemos a convulsão (ou todos 
os fenômenos aparentados à convulsão) constituir essa espécie de grande 
domínio que vai ser tão fecundo, tão importante, para os médicos: as doenças 
dos nervos, os vapores, as crises. O que a pastoral cristã organizou como carne 
está se tornando no século XVIII, um objeto médico. É por aí, anexando essa 
carne que lhe é, no fundo, proposta pela própria Igreja a partir desse fenômeno 
da convulsão, que a medicina vai se firmar, e pela primeira vez, na ordem da 
sexualidade. (FOUCAULT, 2001, p. 281). 

 

Os fenômenos da possuída e da feiticeira foram vistos pelo médico holandês Johan 

Weyer como tendo sua explicação na doença. Ele foi um dos críticos no século XVI à caça às 

bruxas feita pela Igreja Católica e um dos primeiros a atribuir o termo de doença mental aos 

casos de possessão e feitiçaria. Essa perspectiva se abre no enfoque a seguir: 

 

Um dos estudos clássicos reeditados na Bibliothèque diabolique foi de Johan 
Weyer De Praestigiis Daemonum de 1563 – um livro em que o autor tinha 
alegadamente argumentado que os casos conhecidos de bruxaria e possessão 
poderiam ser explicados em termos de doença mental e poderiam ser tratados 
por doutores médicos. As bruxas eram apenas mulheres instáveis emocionais 
e, portanto, elas devem ser tratadas em conformidade. Mas Weyer certamente 
não contestou que o diabo também estivesse misturando-se nos assuntos 
mundanos. Pelo contrário, ele não era de modo oposto ou excludente às 
abordagens teológicas; ele estava protestando contra a crueldade da caça às 
bruxas, mas ele não era anticlerical ou um oponente de representações 
religiosas. (ROUSSEAU, 1993 apud WESTERINK, 2014, p. 337, tradução 
nossa).13 

 

                                                 
13 One of the classic studies reissued in the Bibliothèque diabolique was Johan Weyer’s De praestigiis Daemonum 
from 1563 – a book in which the author had allegedly argued that the known cases of witchcraft and possession 
could be explained in terms of mental illness and could be treated by medical doctors. Witches were merely 

emotional unstable women, and hence they should be treated accordingly. But Weyer certainly did not contest that 

the devil was also mingling in worldly affairs. On the contrary, he was by no means opposing or excluding 

theological approaches; he was protesting against the cruelty of witch-hunts, but he was not anticlerical or an 

opponent of religious representations (ROUSSEAU, 1993, versão original). 
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Assim, Foucault discordava radicalmente dessa explicação para os fenômenos da 

feitiçaria e da possessão com base em uma referência histórica às doenças, conforme refere a 

seguir: 

 

Assim, na minha opinião, não é na história das doenças que devemos inscrever 
o problema do(a)s possuído(a)s e de suas convulsões. Não é fazendo uma 
história das doenças psíquicas ou mentais do Ocidente que se poderá entender 
por que o(a)s possuído(a)s, por que o(a)s convulsionário(a)s [apareceram). 
(FOUCAULT, 2001, p. 270). 

 

De tal modo, Foucault também não acreditava em uma explicação que partisse de uma 

história das superstições ou mentalidades, não aceitando que a origem desses fenômenos fosse 

explicada pela crença no diabo, conforme Foucault disse no trecho a seguir: 

 

Creio que é fazendo a história das relações entre o corpo e os mecanismos de 
poder que o investem que podemos chegar a compreender como e por que, 
nessa época, esses novos fenômenos da possessão apareceram, tomando o 
lugar dos fenômenos um pouco anteriores da feitiçaria. A possessão faz parte, 
em seu aparecimento, em seu desenvolvimento e nos mecanismos que a 
suportam, da história política do corpo. (FOUCAULT, 2001, p. 271). 

 

Destarte, na abordagem dos fenômenos da feiticeira e da possuída Foucault descarta 

algumas formas de explicação, como na história das doenças, e uma baseada num sistema 

místico-religioso. Porém, pode-se compreender melhor para onde nos quer conduzir com seus 

assinalamentos, conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Eu acho que todos esses fenômenos, que são importantíssimos para a 
emergência da sexualidade no campo da medicina, não podem ser 
compreendidos em termos de ciência ou de ideologia, em termos de história 
das mentalidades, em termos de história sociológica das doenças, mas somente 
num estudo histórico das tecnologias de poder. (FOUCAULT, 2001, p. 285-
286). 

 

No subcapítulo a seguir discute-se a figura do onanista e relações com autoerotismo na 

infância. 

 

5.3 O ONANISTA: DESTAQUE AO AUTOEROTISMO NA INFÂNCIA 

 

O onanista é uma das três figuras indicadas por Foucault (2001) como essenciais na 

constituição da noção de anormalidade. Nesse sentido, até agora viu-se como essa figura 
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aparece pela primeira vez no ritual do penitente, dentro dos procedimentos do exame da 

consciência na confissão sacramental, entre os séculos XVI e XVII, como uma sexualidade a 

ser revelada. Essa perspectiva se revela no trecho a seguir: 

 

Como nos ensina Michel Foucault, enquanto o dispositivo de aliança se 
estrutura em uma relação que define o proibido e o permitido, o lícito e o ilícito 
e há uma tendência à homeostase social; o dispositivo da sexualidade se 
inscreve como histórico-cultural e se estrutura em técnicas móveis, domínios 
diversificados, estímulo dos corpos, intensificação dos prazeres, incitação ao 
discurso e formação de outros conhecimentos acerca da sexualidade. (SILVA; 
MOURA, 2008, p. 844). 

 

Nesse mesmo período, ocorre um crescimento na instituição cristã de uma preocupação 

no seu exterior e interior com o corpo encarnado. Os corpos da feiticeira e da possuída são os 

dois fenômenos que ocupam os juízes, os inquisidores e a Igreja Católica no referido período.  

O corpo da possuída, tomado pelas convulsões no século anterior, constituirá no século 

XVIII o liame necessário entre o discurso religioso e o discurso médico, marcando a entrada da 

medicina na ordem da sexualidade (FOUCAULT, 2001, p. 281). 

O aparecimento do onanista como figura privilegiada, a princípio, ocorreu no âmbito da 

instituição cristã nos procedimentos do exame no ritual penitencial. Posteriormente, ao final do 

século XVIII, aparecerá no âmbito de uma nova instituição. A figura do onanista vai emergir 

no seio da instituição familiar na figura da criança masturbadora. A medicina, recentemente 

inserida na ordem da sexualidade, vai compor junto com os pais, irmãos e cuidadores um campo 

de relações em volta da criança masturbadora, segundo refere Foucault a seguir: 

 

Quanto ao terceiro, é o "masturbador". O masturbador, a criança 
masturbadora, é uma figura totalmente nova no século XIX (é na verdade 
própria do fim do século XVIII), e cujo campo de aparecimento é a família. É 
inclusive, podemos dizer, algo mais estreito que a família: seu contexto de 
referência não é mais a natureza e a sociedade como [no caso de] o monstro, 
não é mais a família e seu entorno como [no caso de] o indivíduo a ser 
corrigido. É um espaço muito mais estreito. É o quarto, a cama, o corpo; são 
os pais, os tomadores de conta imediatos, os irmãos e irmãs; e o médico – toda 
uma espécie de microcélula em torno do indivíduo e do seu corpo. 
(FOUCAULT, 2001, p. 73-74). 

 

A figura do onanista que vai aparecer no final do século XVIII não era um caso 

excepcional ou uma exceção como a figura do monstro e nem era frequente como a figura do 

indivíduo incorrigível, segundo esclarece Foucault no trecho a seguir: 
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Essa figura do masturbador que vemos aparecer no fim do século XVIII 
apresenta, em relação ao monstro e também em relação ao corrigível 
incorrigível, certo número de características específicas. A primeira é que o 
masturbador se apresenta e aparece no pensamento, no saber e nas técnicas 
pedagógicas do século XVIII, como um indivíduo em nada excepcional, nem 
mesmo como um indivíduo frequente. Ele aparece como um indivíduo quase 
universal. Ora, esse indivíduo absolutamente universal, isto é, essa prática da 
masturbação que se reconhece como universal, diz - se ao mesmo tempo que 
é uma prática desconhecida, ou mal conhecida, de que ninguém falou, que 
ninguém conhece e cujo segredo nunca é revelado. A masturbação é o segredo 
universal, o segredo compartilhado por todo o mundo, mas que ninguém 
comunica a ninguém. (FOUCAULT, 2001, p. 74). 

 

Antes do século XVIII, durante a confissão, era necessário falar sobre essas sensações 

da carne, mas havia uma regra de silêncio conexa que impedia de falar fora do âmbito do ato 

de penitência (FOUCAULT, 2001, p. 256). 

De tal modo que o tema da masturbação poderia ser abordado, mas circunscrito ao 

âmbito confessional. No entanto, no fim do século XVIII, nos saberes e técnicas pedagógicas 

prevalece uma nova regra, de silêncio universal sobre a masturbação.  

“Portanto é essa masturbação assim recortada na revelação penitencial no século XVII, 

essa masturbação que se torna problema pedagógico e médico, que vai trazer a sexualidade para 

o campo da anomalia. ” (FOUCAULT, 2001, p. 245). 

A sexualidade a ser revelada no exame confessional por meio do onanismo aparecia 

como um ato pecaminoso, que deveria ser mitigado pelos procedimentos indicados pelo 

confessor. O confessor era uma espécie de médico espiritual que curava o cristão ao absolvê-lo 

dos pecados.  

Posteriormente, o que vemos destacar no século XVIII é uma outra tecnologia de corpo 

e alma no exame médico, tendo também na figura do onanista o alvo de seu investimento, 

quando a sexualidade ganha destaque como peça fundamental na etiologia de várias doenças 

ou anomalias. Essa mudança ocorre no período descrito por Foucault no trecho a seguir: 

“Enfim, o masturbador aparece muito tardiamente, nos derradeiros anos do século 

XVIII, referido a uma nascente biologia da sexualidade que, na verdade, só por volta de 1820-

1830 adquirira sua regularidade científica. ” (FOUCAULT, 2001, p. 77). 

De certo modo, no século XVIII caberia ao médico prescrever um conjunto de medidas 

médico-pedagógicas contra a masturbação, que neutralizaria a causa de infinitas anomalias do 

corpo. No entanto, ao compararmos os contextos do exame confessional e do exame médico 

perceberemos que a expressão da sexualidade do onanista sofre algum tipo de repressão, pois 

caso o cristão insistisse em tal prática lhe seria destinado à danação no inferno, e no caso da 
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criança ou adolescente masturbador que não abandonasse esse vício seriam acometidos por 

inúmeras doenças e definhariam até morte. Embora em planos distintos, um espiritual e outro 

terreno, a punição era a única certeza para o onanista. 

A figura do onanista é mais discreta se comparada à figura do monstro quanto à 

problemática da anomalia. No entanto, é uma figura que vai ganhando força gradativamente, a 

partir do fim do século XVIII. Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Depois, pouco a pouco, e a figura mais modesta, mais discreta, menos 
cientificamente carregada, a que aparece como a mais indiferente ao poder, 
isto é, o masturbador ou, se quiserem, a universalidade do desvio sexual, é 
isso que vai adquirir uma importância cada vez maior. É ela que, no fim do 
século XIX, encobrirá as outras figuras e, no fim das contas, é ela que deterá 
o essencial dos problemas que giram em torno da anomalia. (FOUCAULT, 
2001, p. 78).  

 

Por ora, retorna-se ao ambiente confessional em um aspecto ainda não abordado sobre 

o onanista, a questão da vigilância sobre o corpo. Conforme indica Foucault: “Assim, no âmago, 

no núcleo, no centro de todos esses distúrbios carnais ligados às novas direções espirituais, o 

que vamos encontrar vai ser o corpo, o corpo vigiado do adolescente, o corpo do masturbador” 

(FOUCAULT, 2001, p. 287). 

De certo modo, esses procedimentos de vigilância se desenvolveram em torno de uma 

preocupação crescente com o controle da sexualidade no interior de estabelecimentos 

religiosos. Essas medidas ocorriam em estabelecimentos de formação escolar cristã. Nesses 

espaços, sobretudo entre os séculos XVIII e XIX, procura-se mitigar ou extinguir todos os 

incêndios verbais desencadeados pelas análises do corpo do prazer e do desejo. Essa perspectiva 

se abre no enfoque do trecho a seguir: 

 

No final do século XVIII e início do século XIX, a correlação desses discursos 
sobre os seres humanos, a conformação de espaços administrativos, tais como 
a família, põem em funcionamento as instituições de controle inclusive 
jurídicas, permitindo o surgimento de uma série de novos personagens antes 
silenciosos que começam a ficar visíveis a partir da categoria de "anormal". 
(GONZALEZ; ALEGRIA, 2013, p. 170, tradução nossa).14 

 

                                                 
14 Hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la correlación de estos discursos sobre el ser humano, 

la conformación de espacios administrativos como la familia, la puesta en funcionamiento de instituciones de 

control e incluso jurídicas, permitió el surgimiento de una serie de nuevos personajes antes silenciosos, que 

comienzan a ser visibilizados a partir de la categoría de “anormal” (versão original em espanhol). 
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Tenta-se eliminar os efeitos dessa indiscrição verbal na distribuição e organização dos 

espaços físicos da escola, nas disposições das carteiras, das camas, das latrinas, aumentando a 

vigilância e controle sobre os corpos (FOUCAULT, 2001, p. 294-295). 

De fato, o que queria lhes apontar era que os mecanismos da vigilância e controle do 

corpo terão seus efeitos nas projeções e disposições espaciais arquitetônicas de instituições 

pedagógicas religiosas, familiares e médicas. 

Por ora, vamos abordar a literatura produzida sobre a masturbação. Os primeiros 

trabalhos publicados sobre o tema aparecem em países não católicos. Estranhamente onde não 

existia parafernália de controle e vigilância sobre os corpos dos países católicos. Entretanto, 

essas publicações entre países católicos e não católicos tinham pouca diferença de tempo, ou 

seja, alguns anos. Afinal de contas, não é nas escolas e seminários católicos de ordenamento 

pós-Concílio de Trento que vai surgir esse discurso sobre a masturbação, mas primeiramente 

nos países protestantes. Segundo Foucault,  

 

Em 1720-1725 (não lembro mais), aparece na Inglaterra um livro chamado 
Onania, que é atribuído a Bekker; em meados do século XVIII, aparece o 
famoso livro de Tissot; em 1770-1780, na Alemanha, Basedow, Salzmann, 
etc., também retomam esse grande discurso da masturbação. Bekker, na 
Inglaterra, Tissot, em Genebra, Basedow, na Alemanha: vocês estão vendo 
que estamos em pleno país protestante. Não é nem um pouco surpreendente 
que esse discurso da masturbação intervenha nos países em que a direção de 
consciência na forma tridentina e católica, de um lado, e os grandes 
estabelecimentos de ensino, do outro, não existiam. O bloqueio do problema 
pela existência desses estabelecimentos de ensino, pelas técnicas da direção 
de consciência, explica que, nos países católicos, foi um pouco mais tarde que 
esse problema se colocou e com tanto estardalhaço. (FOUCAULT, 2001, p. 
295). 

 
Portanto, não existiam em países protestantes as mesmas formas de controle 

desenvolvidas pela instituição católica. Pode-se inferir que, provavelmente, também não 

encontraríamos a mesma disposição histórica das figuras relevadas em países católicos, numa 

genealogia da figura do onanista realizada em países protestantes. 

Entre o discurso cristão e a psicopatologia sexual surge uma literatura que aborda 

masturbação e pouco nomeia elementos como desejo, prazer, paixão e não se refere à 

sexualidade infantil nem à intervenção da sexualidade adulta. A masturbação aparece mais sem 

um vínculo com comportamentos sexuais anormais ou normais (FOUCAULT, 2001, p. 296). 

Esse contexto insere também alguns manuais para os pais ou crianças orientando como 

tratar a masturbação. Embora tenham alguma referência científica, não possuem uma análise 

propriamente científica da masturbação. Daqueles destinados às crianças e adolescentes, temos: 
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O mais célebre é o famoso Livre sans titre, que não tem título, mas contém 
ilustrações, isto é, de um lado, páginas em que são analisadas todas as 
consequências desastrosas da masturbação e, na página em face, a fisionomia 
cada vez mais decomposta, devastada, esquelética e diáfana do jovem 
masturbador que se esgota. (FOUCAULT, 2001, p. 297). 

 

No final do século XVIII inicia-se uma verdadeira cruzada contra a masturbação, Van 

Ussel tenta explicar esse fato em seu livro Histoire de la répression sexuelle, destacando que 

ocorre uma repressão do corpo como órgão de prazer, que ao mesmo tempo deve se tornar um 

instrumento de desempenho para atender às necessidades de produção capitalista 

(FOUCAULT,2001, p.298-299).  

Foucault (2001) discorda dessa acepção e traz pontos de questionamentos sobre por que 

a repressão somente era voltada para a masturbação e não para os atos sexuais de forma geral, 

por que tinha como alvo a sexualidade das crianças e adolescentes e não a do adulto operário. 

Entretanto, alguns autores consideram como relevante, entre outros fatores, a influência 

social e econômica nessa cruzada contra a masturbação, a partir do século XVIII. Garlick 

(2012), em estudos recentes, indica  as mudanças sociais e econômicas como uma das questões 

que se coloca na tentativa de explicar essa investida contra a masturbação, conforme esclarece 

no trecho a seguir: 

 

Um corpo significativo de conhecimento histórico sobre masturbação surgiu 
ao longo dos últimos 20 anos. Esta literatura tenta responder à pergunta de por 
que, depois de séculos de desatenção relativa, masturbação de repente tornou-
se uma questão social importante e sofreu dura condenação no início do século 
XVIII e durante os dois séculos seguintes. No âmbito do conhecimento 
médico na época, a masturbação era uma causa plausível das doenças 
desconhecidas que afligiam as pessoas em números significativos, mas isso 
também era verdade de eras anteriores. O que foi sobre este momento da 
história, que provocou tal preocupação sobre uma prática que antigamente era 
pouco notado? As respostas dadas geralmente giram em torno de vários 
fatores – os interesses dos médicos em usar a questão para promover a sua 
situação profissional, o declínio da autoridade religiosa em favor de recursos 
para a ciência e a natureza, e as preocupações sobre o desenvolvimento do 
individualismo no contexto de um desenvolvimento da sociedade capitalista 
que juntos situar os discursos antimasturbação como significantes densas de 
mudanças econômicas e sociais. (GARLICK, 2012, p. 308, tradução nossa).15 

                                                 
15 A significant body of historical scholarship on masturbation has emerged over the past 20 years. This literature 

attempts to answer the question of why, after centuries of relative inattention, masturbation suddenly became a 

prominent social issue and suffered harsh condemnation in the early eighteenth century and for the following two 

centuries. Within the framework of medical knowledge at the time, masturbation was a plausible cause of the 

unknown diseases that afflicted people in significant numbers, but this was also true of earlier eras. What was it 

about this moment in history that sparked such concern over a practice that was formerly little noticed? The 

answers given generally revolve around several factors—the interests of medical doctors in using the issue to 
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“Em sua obra A Fabricação de Loucura, Szasz mostrou como médicos viram a 

masturbação como a principal causa de loucura e uma série de outros problemas 

psicossomáticos, e como foram utilizadas todas as medidas educativas disponíveis para 

erradicar este mal. ” (GIAMI, 1998, p. 116)16. 

Essa cruzada antimasturbação não tinha um caráter necessariamente muito moralizante, 

tampouco culpabilizava a criança masturbadora. Por outro lado, produzia uma somatização ou 

patologização do corpo do onanista tornando-o depositário de todas as doenças. Foucault (2001) 

descrevia a existência de três formas diferentes de somatização: 

 

Primeiro, temos o que poderíamos chamar de ficção da doença total. 
Regularmente, nesses textos da cruzada, vocês vão encontrar a descrição 
fabulosa de uma espécie de doença polimorfa, absoluta, sem remissão, que 
cumularia em si todos os sintomas de todas as doenças possíveis ou, em todo 
caso, uma qualidade considerável de sintomas. Todos os sinais da doença vêm 
se superpor no corpo descarnado e devastado do jovem masturbador. Exemplo 
(e não o tomo nos textos mais duvidosos, mais marginais da cruzada, mas no 
interior do texto científico): é o verbete de Serrurier no Dictionnaire des 

sciences médicales, dicionário que foi a bíblia do corpo médico sério do início 
do século XIX. Ei-lo: “Esse rapaz estava no marasmo mais completo, sua vista 
tinha decaído, inteiramente, ele satisfazia onde quer que estivesse as 
necessidades da natureza. Seu corpo exalava um odor particularmente 
nauseabundo. Tinha a pele terrosa, a língua vacilante, os olhos cavos, as 
gengivas todas retraídas e cobertas de ulcerações que anunciavam uma 
degeneração escorbútica. Para ele a morte era o termo feliz de seus longos 
padecimentos. (FOUCAULT, 2001, p. 301). 

 
Na segunda forma desenvolvem-se os efeitos do discurso médico sobre a figura do 

onanista numa prolixa ficção da doença total. A masturbação como fonte etiológica de todas as 

doenças é o tipo de fabulação encontrada na literatura médica da época. Conforme afirma 

Foucault no trecho a seguir: 

 

[Segunda forma de somatização:] o que é mais interessante é que essa 
campanha, que assume, portanto, a forma de uma fabulação científica da 
doença total, também é encontrada (em todo caso vocês podem encontrar seus 
efeitos e respostas, e certo número de elementos) na melhor literatura médica, 
a mais conforme às normas de cientificidade do discurso médico da época. Se, 
então, em vez de pegarem os livros consagrados à masturbação, vocês 
pegarem os diferentes livros que foram escritos sobre diferentes doenças, 

                                                 
promote their professional standing, the decline of religious authority in favour of appeals to science and Nature, 

and concerns over the development of individualism in the context of a developing capitalist society—which 

together situate anti-masturbation discourses as dense signifiers of economic and social changes (versão original). 
16 In his work The Manufacture of Madness, Szasz showed how doctors saw masturbation as the principal cause 

of madness and an array of other psychosomatic problems, and how all available educative measures were used 

to eradicate this evil (versão original). 
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pelos médicos mais oficiais da época não vão encontrar a masturbação na 
origem dessa espécie de doença fabulosa e total, mas como causa possível de 
todas as doenças possíveis. (FOUCAULT, 2001, p. 302). 

 

A terceira forma de somatização era o resultado de uma intensa ação dos médicos da 

época, estimulando sentimentos hipocondríacos entre os adolescentes, fazendo-os associar os 

sintomas que sentiam ao ato da masturbação. Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Enfim, terceira forma sob a qual vocês vão encontrar o princípio da 
somatização: os médicos da época apelaram para e provocaram, por motivos 
que tentarei explicar daqui a pouco, uma espécie de verdadeiro delírio 
hipocondríaco entre os jovens, entre seus doentes; delírio hipocondríaco pelo 
qual os médicos tentavam fazer que os doentes relacionassem eles próprios 
todos os sintomas que podiam sentir a essa falta primeira e maior que seria a 
masturbação. (FOUCAULT, 2001, p. 303). 

 
De certo modo, essa cruzada antimasturbação desenvolve uma literatura específica, que 

se desdobra num gênero literário próprio, materializado em manuscritos do onanista, pequenas 

autobiografias, que detalham a história do seu corpo, desde a infância, e suas doenças. Percebe-

se assim o influxo de uma tecnologia da alma sobre o corpo do adolescente recodificando e 

circunscrevendo uma expressão de sexualidade e autoerotismo no personagem do onanista. 

Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Encontramos, nos tratados de medicina, em toda essa literatura de panfletos, 
de prospectos, etc., uma espécie de gênero literário que “carta do doente”. A 
carta do doente era escrita ou inventada pelos médicos? Algumas, as que são 
publicadas por Tissot, por exemplo, foram compostas por ele próprio; outras 
são certamente autênticas. É todo um gênero literário, que é a pequena 
autobiografia do masturbador, autobiografia inteiramente centrada em seu 
corpo, na história de seu corpo, na história de suas doenças, de suas sensações, 
de todos os seus diferentes distúrbios, detalhada desde sua infância, ou pelo 
menos desde sua adolescência, até o momento que ele a confessa. 
(FOUCAULT, 2001, p. 303-304). 

 

Ora, o efeito de toda essa prática discursiva que se desenvolveu sobre o onanismo, por 

meio das produções literárias e médicas contra a masturbação, possibilitou circunscrever a 

masturbação no campo da patologia médica, conforme se pode depreender neste trecho: “A 

masturbação, para obra e injunção dos próprios médicos, está se instalando como uma espécie 

de etiologia difusa, geral, polimorfa, que permite referir a masturbação, isto é, a certo interdito 

sexual, todo a campo do patológico, e isso até a morte” (FOUCAULT, 2001, p. 305). 

Gonzalez e Alegria (2013) observam em suas pesquisas o desenvolvimento semelhante 

dessas práticas em torno da figura do onanista replicado na Colômbia. 
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Em todos estes textos, as velhas figuras de mártires e sacerdotes cujas almas 
estão sendo tentadas por Satanás nas portas do purgatório, serviram como 
lições para os vivos e os mortos na era colonial, foram agora substituídos por 
imagens de jovem empalidecido, degenerado, a tuberculoso e a tuberculose 
por causa de seus vícios, seus hábitos pouco saudáveis e falta de higiene 
moral, sua libertinagem masturbatória. Em França, Inglaterra e Estados 
Unidos desde o final do século XVIII e durante o século XIX, os médicos e 
higienistas atribuíram à masturbação da criança inúmeros males físicos, 
morais e danos psicológicos, decadência espiritual, surdo-mudez, distúrbios 
cerebrais, imbecilidade, imperícia, preguiça consuetudinária, envelhecimento 
precoce. Esta questão tem sido replicada na Colômbia. (GONZALEZ; 
ALEGRIA, 2013, p. 183, tradução nossa).17 

 

A campanha antimasturbação entre o fim do século XVIII e início do século XIX 

produziu, no domínio do autoerotismo e da masturbação, outra causalidade médica e 

patogênica.  

A sexualidade permitirá explicar muitas coisas que não seriam explicáveis de outro 

modo e possibilitará uma visibilidade ao identificar as causas da enfermidade no próprio corpo 

(FOUCAULT, 2001, p. 306).  

Nesse aspecto, se constituirá uma etiologia histórica em relação corpo do onanista, lhe 

atribuindo a responsabilidade sobre o próprio adoecimento. Desta maneira, quando é conferida 

à masturbação o lugar da etiologia geral, a torna uma potência causal de todas as doenças. A 

criança passa ser responsável pelas suas doenças e suas consequências como a morte. 

Por outro lado, não havia a culpabilização da criança com relação à masturbação, pois 

não lhe era atribuída uma causa endógena. No século XVIII, o pensamento médico-científico 

via em agentes externos a causa da masturbação. A culpabilização recai sobre os pais, os 

cuidadores da criança ou seus responsáveis pela imprudência ou pela sedução sexual do adulto. 

Essa perspectiva se abre no enfoque dado a seguir: 

 

Pode ser o exemplo voluntariamente dado por uma criança maior, porém na 
maior parte dos casos se trata das incitações involuntárias e imprudentes dos 
pais, dos educadores, durante os cuidados da toalete, essas "mãos imprudentes 
que fazem cócegas", como diz um texto. Trata-se, ao contrário, de excitações 
voluntárias e, desta vez, mais perversas que imprudentes por parte das babás, 

                                                 
17 En todos estos textos, las viejas figuras de mártires y curas cuyas almas están siendo tentadas por satanás en 

las puertas mismas del purgatorio, y que servían como lecciones, tanto para los vivos como para los muertos en 

la época colonial, han sido ahora sustituidas por estampas de jóvenes palidecidos, degenerados, tuberculosos y 

tísicos debido a sus vicios, a sus costumbres insanas y su falta de higiene moral, a sus desenfrenos masturbatorios. 

Tanto en Francia, Inglaterra como en los Estados Unidos, desde fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, 

médicos e higienitas atribuyeron al onanismo infantil numerosos males físicos y morales: daños psíquicos, 

decaimiento espiritual, sordomudez, desordenes cerebrales, imbecilidad, torpeza, pereza constitudinaria, 

envejecimiento prematuro; temática esta que ha sido replicada en Colombia (versão original espanhol). 
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por exemplo, que querem fazer a criança dormir. Trata-se da sedução pura e 
simples por parte dos domésticos, dos preceptores, dos professores. 
(FOUCAULT, 2001, p. 309). 

 

Outrora, no século XVII, no seio da instituição cristã ocorreu uma redefinição do espaço 

nas escolas e seminários em torno da regulação e controle da figura do onanista. No século 

XVIII, nova reorganização do espaço ao redor da criança masturbadora ou figura do onanista, 

que vai ocorrer no âmbito da instituição familiar. Na cruzada contra a masturbação, podem-se 

ver outros procedimentos de vigilância nesse movimento de reorganização do espaço 

intrafamiliar, conforme delineia Foucault no trecho a seguir: 

 

O que se requer – é este, na minha opinião, o terceiro ponto importante dessa 
campanha –, o que se exige é, no fundo, uma nova organização, uma nova 
física do espaço familiar: eliminação de todos os intermediários, supressão, se 
possível, da criadagem doméstica, em todo caso vigilância estreita dos 
empregados domésticos, a solução ideal sendo precisamente a criança 
sozinha, num espaço familiar sexualmente asséptico. “Se fosse possível dar 
como única companhia a uma menina sua boneca – diz Deslandes – ou [...] a 
um menino seus cavalos, seus soldadinhos e seus tambores, far-se-ia muito 
bem. Esse estado de isolamento não poderia deixar de lhes ser infinitamente 
vantajoso. ” (FOUCAULT, 2001, p. 311). 

 

O espaço em família deve ser redesenhado, vigiado constantemente, toda rotina da 

criança, o seu corpo, todos os indícios, exige-se uma atenção permanente por parte dos pais 

para evitar a masturbação. 

“Esta visão implica pais como tendo alguma responsabilidade e até mesmo culpa no 

‘abuso’ do onanista, devido à negligência, à falta de vigilância e uma falta de interesse em seus 

filhos. ” (GIAMI, 1998, p. 116)18. 

O corpo da criança tomado como objeto de investigação dos pais, que procurarão nele 

eflúvios e emanações que traduzam corporeidade encarnada da figura do onanista. De acordo 

com Foucault: 

 

O corpo da criança deve ser objeto da sua atenção permanente. É a primeira 
preocupação do adulto. Esse corpo deve ser lido pelos pais como um brasão 
ou como um campo de indícios possíveis de masturbação. Se a criança tem 
uma tez descorada, seu rosto está sem viço, e suas pálpebras têm uma cor 
azulada ou arroxeada, se há nela certo langor no olhar, se ela tem um ar 
cansado ou relaxado no momento que levanta da cama – a causa é sabida: é a 
masturbação. (FOUCAULT, 2001, p. 311). 

                                                 
18 This view implicates parents as having some responsibility and even guilt in the "abuse" of onanists, due to 

negligence, a lack of surveillance and a lack of interest in their children (versão original inglês). 
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O médico francês Leopold Deslandes escreveu o De l 'onanisme et des autres abus 

veneriens consideres dans leurs rapports avec la santé (1835). Neste livro fazia recomendações 

aos pais como a que segue: 

 

Fiquem atentos à criança que busca a sombra e a solidão, que fica muito tempo 
sozinha sem poder dar bons motivos para esse isolamento. Que sua vigilância 
se volte principalmente para os instantes que sucedem o deitar e precedem o 
levantar; é principalmente então que o masturbador deve ser pego em 
flagrante. Nunca suas mãos estão fora da cama, e geralmente ele gosta de ficar 
com a cabeça debaixo do cobertor. Mal deita, parece mergulhado num sono 
profundo: essa circunstância, de que o homem experiente sempre desconfia, é 
uma das que mais contribuem para causar ou alimentar a segurança dos pais. 
[...]. Descubram então bruscamente o rapaz, encontrem suas mãos, se ele não 
teve tempo de mudá-las de lugar, nos órgãos de que ele abusa, ou na 
vizinhança destes. Também poderão encontrar o pênis em ereção, ou até 
mesmo vestígios de uma polução recente: esta poderia também ser 
reconhecida pelo cheiro especial que vem da cama, ou com que os dedos dele 
estão impregnados. Desconfiem em geral dos jovens que, na cama ou durante 
o sono, têm as mãos com frequência na atitude que acabo de descrever [...]. 
(FOUCAULT, 2001, p. 312). 

 

Essas práticas exigem a eliminação de intermediários, a vigilância permanecente e uma 

proximidade maior dos corpos da criança. Assim foi-se constituindo um novo corpo familiar 

que provavelmente era o verdadeiro objetivo da cruzada contra a masturbação (FOUCAULT, 

2001, p. 314). 

De fato, no início do século XVIII as famílias aristocráticas e burguesas que possuíam 

uma configuração baseada num feixe relacional de ascendência, descendência, colateralidade, 

parentesco e repartição de bens tiveram sua organização familiar afetada por essas medidas. 

Nesse sentido, as novas recomendações contra a figura do onanista colocam restrições 

a esse modelo de família relacional, pois cada vez se aproximava mais de um modelo celular, 

com um núcleo saturado pela relação direta pais e filhos (FOUCAULT, 2001, p. 314). 

O modelo de família foi redefinido em função de um corpo sexualizado da criança, mas 

sobretudo de uma sexualidade não relacional. O discurso médico-científico endossou esse 

deslocamento que vai ao encontro da constituição da família célula. Conforme esclarece 

Foucault no trecho a seguir: 

 

O que poderíamos chamar de a grande, ou se vocês preferirem, a pequena 
involução cultural da família, em torno da relação pais-filhos, teve como 
instrumento, elemento, vetor de constituição, o destaque dado ao corpo 
sexualizado da criança, ao corpo autoerotizado da criança. A sexualidade não 
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relacional, o autoerotismo da criança como ponto de junção, como ponto de 
ancoragem para os deveres, a culpa, o poder, a preocupação, a presença física 
dos pais, foi isso um dos fatores dessa constituição de uma família sólida e 
solidária, de uma família corporal afetiva, de uma pequena família que se 
desenvolve no meio, é claro, mas também à custa da família-rede, que 
constitui a família-célula, com seu corpo, sua substância físico-afetiva, sua 
substância físico-sexual. (FOUCAULT, 2001, p. 315). 

 

Nesse novo modelo em que se reconfiguram as correlações de força entre instituição 

familiar e médica. É que vemos ocorrer gradativamente um aumento substancial da influência 

do médico nesse campo das relações intrafamiliares. A família é capturada num processo de 

medicalização, conforme afirma Foucault a seguir: 

 

De modo que vamos ter uma sexualidade, uma masturbação da criança que é 
objeto de vigilância, de reconhecimento, de controle parental contínuo. Ora, 
essa sexualidade vai se tornar, ao mesmo tempo, objeto de confissão e de 
discurso, mas no exterior, do lado do médico. Medicalização interna da família 
e da relação pais-filhos, mas discursividade externa na relação com o médico; 
silêncio da sexualidade nas fronteiras da família, onde, no entanto, ela aparece 
com toda a clareza pelo sistema de vigilância, mas onde ela aparece não deve 
ser dita. Em compensação, deve ser dita além das fronteiras desse espaço, ao 
médico. (FOUCAULT, 2001, p. 318). 

 

A regra do silêncio e a necessidade da confissão herdadas dos procedimentos 

penitenciais da instituição cristã aparecem de forma distinta na instituição familiar. Nada deve 

ser dito no âmbito familiar sobre a masturbação, pois esse ambiente deve restringir, evitar e 

produzir a interdição ao ato de masturbação. 

No entanto, fora desse ambiente a criança masturbadora deve confessar ao médico. 

Novamente ao confessor/médico pode-se dizer tudo, mas dentro de uma determinada regulação, 

que outrora ocorria dentro de uma orientação tridentina, mas agora essa confissão deve ser 

modulada por uma codificação médica. Para Foucault: 

 

Assim, vemos se esboçarem relações complexas com uma espécie de divisão, 
já que há, de um lado, a vigilância muda, o investimento não discursivo do 
corpo da criança pelos pais e, depois, de outro lado, esse discurso 
extrafamiliar, científico, ou esse discurso de confissão, que é localizado 
apenas na prática médica, herdeira assim das técnicas da confissão cristã. 
(FOUCAULT, 2001, p. 321)  

 

Ora, vimos até agora todo um movimento gradativamente orientado à família burguesa, 

para o controle da criança masturbadora. Nesse contexto, há um paradoxo entre falar sobre 
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medidas contra a masturbação e manter um segredo sobre a masturbação. Como se verifica no 

parágrafo a seguir. 

“Por fim, o masturbador, figura surgida em meados do século XIX, envolve a família 

burguesa que deveria estar atenta aos prazeres secretos de seus filhos, mas, em vista disso, a 

masturbação passa a ser um segredo compartilhado por todos” (SILVA; MOURA, 2008, p. 

847). 

Nesse contexto houve um encadeamento do poder familiar e do poder médico. Nessa 

disposição a família passou a ser intermediária em relação ao tratamento dedicado à 

masturbação na criança, pois aceitava e aplicava as recomendações médicas e pedagógicas.  

Nos casos de onanismo, instrumentos e procedimentos indicados por alguns médicos 

nessa terapêutica, foram o cinto de Jalade-Laffont (corpete de metal aplicado no baixo ventre 

com orifício para urinar), a vareta de Wender (simples varinha amarrada ao pênis do menino), 

a cirurgia (consistia em colocar uma sonda permanente na uretra de meninos) e a acupuntura 

de Lallemand. 

Os meios químicos como os opiáceos, utilizados por Davila, e a solução de Larrey que 

propôs a injeção na uretra de uma substância que causava dores levando vários dias para sarar. 

No século XIX, Antoine Dubois, não conseguindo parar com a masturbação da paciente, 

retirou-lhe o clitóris; em 1822, Graefe, após procedimento sem êxito realizado na cabeça da 

paciente, faz a ablação do clitóris (FOUCAULT, 2001, p. 320). 

De fato, todas essas medidas relatadas contra a masturbação por orientação médica se 

assemelham a verdadeiras práticas de tortura carregadas de violência e sadismo. Tanto que 

mereciam ser incluídas num hipotético museu de horrores da medicina. 

Ora, descreveu-se até agora alguns dos procedimentos adotados em função da 

recomendação médica sobre o corpo da criança masturbadora. De tal maneira, que deixa 

evidente o poder médico como um controle, que se constitui sobre a criança, de fora da família. 

Essa família vai ter um papel significativo no campo da anomalia como se depreende no trecho 

a seguir: 

 

É essa família, à qual foi dado todo o poder imediato e sem intermediário sobre 
o corpo da criança, mas que é controlada de fora pelo saber e técnica dos 
médicos, que faz surgir, que vai poder fazer surgir agora, a partir das primeiras 
décadas do século XIX, o normal e o anormal na ordem sexual. A família é 
que vai ser o princípio de determinação, de discriminação da sexualidade, e 
também o princípio de correção do anormal. (FOUCAULT, 2001, p. 322). 
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O adolescente onanista, considerado anormal, alienado, sob o domínio da instituição 

médica no final do século XIX e início do século XX, no Brasil sofrerá as sanções em virtude 

da natureza transgressiva de seu ato. Trevizani e Da Silva (2014), em suas pesquisas sobre os 

internados entre crianças e adolescente no Hospício São Pedro, em Porto Alegre, nos revelam 

que o onanismo era um dos motivos que preenchiam os critérios da internação dos jovens 

alienados naquele estabelecimento, conforme ilustra o trecho a seguir: 

 

No entanto, a leitura atenta dos prontuários mostra que, se por um lado os 
fatores patogênicos dos “jovens alienados” eram fundamentados do ponto de 
vista físico, o motivo que justificava a internação, muitas vezes, era devido 
aos desvios morais que eles apresentavam. Agitações motoras, ataques e 
gritos, impulsividade, delírios eróticos, atos ofensivos à moral, perversão 
moral, vadiagem, prostituição, onanismo, eram alguns dos motivos de 
internação de crianças e adolescentes. “Juraci de Tal” foi encaminhada ao 
hospício pelo Posto de Psychopathas de Porto Alegre, quando “estava 
vagando em via pública”. Lindalva, com quinze anos, tinha “preocupações 
eróticas nítidas”; teve alta, mas foi internada novamente tempos depois por 
“tornar-se ameaçadora e perigosa”. Jorge, que tinha dezesseis anos, era um 
“masturbador profissional”. (TREVIZANI; DA SILVA, 2014, p. 155). 

 

No século XXI, a questão da masturbação ou onanismo tem apresentado uma conotação 

menos pejorativa nos meios científicos e sociais. Segundo Le Bodic (2009, p. 293), a 

masturbação tem sido utilizada com uma técnica terapêutica no tratamento de agressores 

sexuais. 

De fato, a masturbação parece ter deixado de ser objeto de investimento e controle 

conforme outrora nas práticas penitenciais e médicas. Nesse sentido, parece que vem perdendo 

a conotação negativa do passado, conforme esclarece no trecho a seguir: 

 

A masturbação, a homossexualidade, a bissexualidade, entre outras práticas 
sexuais, são definidas com conotações negativas. Contudo, pesquisas mais 
recentes, voltadas para o universo de práticas eróticas apontam que a abertura 
aos estilos de vida em relação à sexualidade, também atingiram a masturbação 
da mesma forma que a homossexualidade. Alguns relatórios de pesquisa 
assinalam que a prática da masturbação teve suas proporções elevadas em 
torno de 100% no caso dos homens e em torno de 70% das mulheres. (SILVA; 
MOURA, 2008, p. 848). 

 

Até agora descreveu-se a genealogia foucaultiana sobre a figura do onanista desde o 

aparecimento nas práticas religiosas até as práticas médicas. Essa trajetória revela o caminho 

da figura do onanista e sua inscrição no campo da anormalidade, de acordo com o trecho a 

seguir: 
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Por outro lado, o discurso e as práticas, descobriram na infância; em primeiro 
lugar, a criança masturbadora e depravada; e, em seguida, a criança inocente 
que é pervertida pelo mais velho e tem clamado a ser protegida e guardada sob 
a supervisão de médicos higienistas, com o banho diário, a fábrica e a colônia 
correcional para criança desajustada e anormal. E assim, então, tem aparecido 
duplamente submetida a infância como um todo aos sistemas de produção 
pelos mecanismos de médicos pedagógicos. (GONZALEZ; ALEGRIA, 2013, 
p. 201, tradução nossa).19 

 

No próximo subcapítulo seguem algumas reflexões sobre o onanista e a sexualidade. 

 

5.4 O ONANISMO: ALGUMAS QUESTÕES SOBRE A SEXUALIDADE 

 

A genealogia do onanista nos possibilita compreender melhor as relações de poder-saber 

constituídas em torno da sexualidade e estabelecer analogias com fenômenos na 

contemporaneidade. 

Por meio desta análise genealógica é possível vislumbrar um deslocamento de uma 

perspectiva teológica para uma perspectiva laica de dispositivos de controle dessa sexualidade 

revelada que vai do exame confessional até o médico. Esses dispositivos produzem regras de 

regulação da conduta sexual do examinado. 

A exterioridade que é interdita a sexualidade constitui-se um elemento comum a ambos 

os exames. Podia-se falar sobre a sexualidade para o padre na confissão ou para o médico no 

exame, mas não fora dos respectivos contextos. A dimensão repressiva segundo parâmetros 

distintos operava-se em ambos dispositivos de controle. 

O conhecimento laico médico vai substituindo e gradativamente ocupando um lugar 

outrora sobre o domínio das demarcações do conhecimento teológico. Nessa mudança ocorre a 

transição de uma abordagem de uma perspectiva de uma moral cristã para uma perspectiva de 

uma moral laica. No entanto, ambas as acepções possuem um viés moralizante e repressivo 

sobre as condutas desviantes da norma cristã ou científica. 

A pedra angular para a difusão desse domínio foi a captura da sexualidade infantil 

através medidas médico-pedagógicas contra o onanismo. 

                                                 
19 Por otra parte, ese discurso y esas prácticas han descubierto la infancia; primero, al niño onanista y depravado; 

y luego, al infante inocente que es pervertido por lo mayores y se ha pedido a gritos que sea protegido y salvado,  

con la supervisión de los médicos higienistas, con el baño diario, con la fábrica y la colonia correccional para el 

niño desadaptado y anormal. Y así ha aparecido entonces la niñez doblemente sometida en su conjunto, por los 

sistemas de producción y por los mecanismos médico-pedagógicos (versão original espanhol). 
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No novo domínio da medicina não se verá mais estremecer ou convulsionar os corpos 

das possuídas diante do confessor ou do exorcista, mas sim nas experiências de Charcot com 

hipnose e nas manifestações espetacularizadas nos corpos das histéricas. 

O cientista Jean-Martin Charcot foi um celebre médico francês, um dos fundadores da 

neurologia, conhecido entre outras coisas por seus estudos sobre a histeria. Entre os seus alunos 

teve célebres nomes como Sigmund Freud, Joseph Babinski, Pierre Janet, Albert Londe e Alfred 

Binet. 

É nesse período vitoriano, a partir desse domínio, que surgem novas teorias da 

subjetividade baseadas na sexualidade, como a psicanálise. O pai da psicanálise foi o médico e 

neurologista austríaco Sigismund Schlomo Freud ou como é mais conhecido Sigmund Freud. 

Freud foi o pesquisador e criador da psicanálise como técnica terapêutica para o tratamento de 

neurose e psicoses. A questão da libido era uma peça fundamental na nova teoria. 

Existem algumas aproximações da instituição católica com a instituição psicanalítica na 

abordagem da sexualidade, pois tanto o padre na confissão como o psicanalista na sessão 

analítica ocupam um lugar de poder. 

Na instituição católica, no ato de confissão, o padre estava ungido pelo poder de Cristo 

para absolver o cristão dos seus pecados prescrevendo o remédio para cura da alma. No 

processo psicanalítico, o analista é duplamente investido pelo poder institucional e pelo suposto 

poder na relação transferencial que permite conduzir o analisado à “cura”. 

Todavia, embora considere que ambas as instituições tenham aproximações, há muitas 

divergências entre elas que mereceriam maior análise. Sumariamente ressaltaram-se alguns 

pontos de aproximação entre instituições católica e médica/psicanalítica para provocar uma 

reflexão sobre a importância da genealogia da figura onanista na problematização de diferentes 

abordagens sobre a sexualidade e as possíveis relações de poder constituídas nesses lugares de 

escuta. 
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6 CORPO E ALMA NA FIGURA DO INDIVÍDUO INCORRIGÍVEL 
 

Neste capítulo pretende-se expor os aspectos relativos à abordagem de Michel Foucault 

ao tema do indivíduo incorrigível ou indivíduo a ser corrigido no curso. Esse foi um tema pouco 

desenvolvido neste curso, mas de suma relevância para compreensão na constituição do sujeito 

moderno da noção de indivíduo anormal. 

 

6.1 PRELÚDIO DE UM TEMA 

 

Foucault (2001, p. 69), na aula de 22 de janeiro de 1975, indica o início da abordagem 

do indivíduo a ser corrigido e sua importância junto com outras duas figuras (o monstro e a 

criança masturbadora) para a composição da noção de anomalia. Pode-se subentender esse 

aspecto no trecho abaixo: 

 
Esses três elementos começam a se isolar, a se definir, a partir do século XVIII 
e eles fazem a articulação com o século XIX, introduzindo esse domínio da 
anomalia que, pouco a pouco, vai recobri-los, confiscá-los, de certo modo 
colonizá-los, a ponto de absorvê-los. Esses três elementos são, no fundo, três 
figuras ou, se vocês quiserem, três círculos, dentro dos quais, pouco a pouco, 
o problema da anomalia vai se colocar. (FOUCAULT, 2001, p. 69). 

 

Mais adiante, Foucault (2001) reforça numa perspectiva arqueológica da anomalia a 

figura do indivíduo ser corrigido como elemento essencial da ancestralidade do anormal, 

conforme depreende-se no trecho a seguir: 

 

Acho que podemos dizer, para situar essa espécie de arqueologia da anomalia, 
que o anormal do século XIX é um descendente desses três indivíduos, que 
são o monstro o incorrigível e o masturbador. O indivíduo anormal do século 
XIX vai ficar marcado – e muito tardiamente na prática médica, na prática 
judiciária, no saber como nas instituições que vão rodeá-lo – por essa espécie 
de monstruosidade que se tornou cada vez mais apagada e diáfana, por essa 
incorrigibilidade retificável e cada vez mais investida por aparelhos de 
retificação. E, enfim, ele é marcado por esse segredo comum e singular, que é 
a etiologia geral e universal das piores singularidades. Por conseguinte, a 
genealogia do indivíduo anormal nos remete a estas três figuras: o monstro, o 
incorrigível, o onanista. (FOUCAULT, 2001, p. 75). 

 

Na mesma aula reitera intenção de trabalhar a figura do indivíduo a ser corrigido e indica 

o século XVIII como período histórico de destaque deste personagem. Conforme esclarece 

Foucault no trecho a seguir: 
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Digamos numa palavra que o anormal (e isso até o fim do século XIX talvez 
XX; lembrem-se dos exames que li para vocês no início) é no fundo um 
monstro cotidiano, um monstro banalizado. O anormal vai continuar sendo, 
por muito tempo ainda, algo como um monstro pálido. Essa primeira figura 
que eu gostaria de estudar um pouco. A segunda, sobre a qual retomarei 
mais tarde e que também faz parte da genealogia da anomalia e do 
indivíduo anormal, a que poderíamos chamar de figura do "indivíduo a 
ser corrigido". Ele também é um personagem que aparece nitidamente 
no século XVIII, até mais recentemente, o monstro, como vocês verão, 
tem uma longuíssima ascendência as suas costas. (FOUCAULT, 2001, p. 
71-72, grifo nosso). 

 

Na aula de 22 de janeiro percebe-se um delineamento inicial do indivíduo a ser 

corrigido, dando as coordenadas históricas dessa figura, ao considerar que “o indivíduo a ser 

corrigido é, no fundo, um indivíduo bem específico dos séculos XVII e XVIII – digamos da 

Idade Clássica” (FOUCAULT, 2001, p. 72). 

O indivíduo a ser corrigido, considerando seu contexto de referência familiar, se 

distingue e se distancia da figura do monstro, porém aproxima-se do onanista por ambos serem 

relevados no universo comum do seio da família. No entanto, a figura do onanista é objeto de 

intervenção médico-pedagógica no núcleo familiar e, por outro lado, a figura do indivíduo a ser 

corrigido será alvo de investimento de uma pedagogia correcional no âmbito das instituições 

disciplinadoras contíguas à instituição familiar como as educacionais, religiosas, militares e 

prisões. Essa perspectiva se abre no enfoque a seguir: 

 

O contexto de referência do indivíduo a ser corrigido é muito mais limitado: 
é a família mesma, no exercício de seu poder interno ou na gestão da sua 
economia; ou, no máximo, é a família em sua relação com as instituições que 
lhe são vizinhas ou que a apoiam. O indivíduo a ser corrigido vai aparecer 
nesse jogo, nesse conflito, nesse sistema de apoio que existe entre a família e, 
depois, a escola, a oficina, a rua, o bairro, a paróquia, a igreja, a polícia, etc. 
Esse contexto, portanto, é que é o campo de aparecimento do indivíduo a ser 
corrigido. (FOUCAULT, 2001, p. 72).  

 

Foucault procura frisar assim a distinção entre as figuras e destaca um aspecto fundante 

da figura do indivíduo a ser corrigido: o fato der ser um fenômeno corrente. Esse indivíduo é 

um desviante quando comparado à norma. Entretanto, paradoxalmente, apesar de uma 

irregularidade que o classifica, é-lhe atribuída uma generalização que o qualifica. 

“Ora, o indivíduo a ser corrigido também tem em comum com o monstro esta outra 

diferença: sua taxa de frequência é evidentemente muito mais elevada. O monstro é, por 

definição, uma exceção; o indivíduo a ser corrigido é um fenômeno corrente. ” (FOUCAULT, 

2001, p. 72). 
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A categoria do indivíduo a ser corrigido, depois do século XVIII, algumas problemáticas 

do homem anormal. Essas pequenas alterações, irregularidades e desvios de comportamento do 

incorrigível que permeiam a figura do indivíduo anormal irão desafiar os pressupostos 

científicos da psiquiatria do século XIX. De certo modo, esse aspecto é uma das problemáticas 

brilhantemente ilustrada no conto “O Alienista”, de Machado de Assis (1994), em que o autor 

expõe desventuras e dificuldades que passa o recém-chegado alienista Dr. Simão Bacamarte, 

na cidade de Itaguaí.  

O personagem Dr. Simão Bacamarte, armado de sua ciência e racionalidade, é colocado 

em xeque em seu conhecimento. Tanto que, por vezes, se vê forçado a rever seus diagnósticos, 

perante as irregularidades e traços desviantes que eram frequentes na população de Itaguaí. Para 

o personagem, tornou-se cada vez mais difícil determinar qual critério classificaria com 

precisão aqueles que deveriam ser encaminhados à internação na Casa Verde. Essa perspectiva 

se reconhece no trecho a seguir: 

 

Primeiro o seguinte: na medida em que o indivíduo a ser corrigido é muito 
frequente, na medida em que é imediatamente próximo da regra, sempre vai 
ser difícil determiná-lo. De um lado, é uma espécie de evidência familiar, 
cotidiana, que faz que possamos reconhecê-lo imediatamente, mas reconhecê-
lo sem que tenhamos provas a dar, a tal ponto ele é familiar. Por conseguinte, 
na medida em que não há provas a dar, nunca se poderá fazer efetivamente a 
demonstração de que o indivíduo é um incorrigível. Ele está no exato limite 
da indizibilidade. Dele, não se tem provas a dar e não se podem dar 
demonstrações. Primeiro equívoco. (FOUCAULT, 2001, p. 72-73). 

 

O indivíduo a ser corrigido representa todo aquele indivíduo que escapou da modulação 

cotidiana do comportamento produzida na instituição familiar, de acordo com Foucault no 

trecho a seguir: 

 
Outro equívoco é que, no fundo, quem deve ser corrigido se apresenta como 
sendo a corrigir na medida em que fracassaram todas as técnicas, todos os 
procedimentos, todos os investimentos familiares e corriqueiros de educação 
pelos quais se pode ter tentado corrigi-lo. O que define o indivíduo a ser 
corrigido, portanto, é que ele é incorrigível. (FOUCAULT, 2001, p. 73). 

 

O indivíduo anormal do século XIX tem na sua composição um traço herdado do 

indivíduo a ser corrigido, traço que denominamos de incorrigibilidade. A figura do indivíduo a 

ser corrigido ratifica assim a manutenção dos vários modos de correção impetrados pelos mais 

variados tipos de instituições de corretivas. É o que Foucault aponta no trecho a seguir: 
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E, no entanto, paradoxalmente, o incorrigível, na medida em que o incorrigível 
requer certo número de intervenções específicas em torno de si, de sobre 
intervenções em relação às técnicas familiares e corriqueiras de educação e 
correção, isto é, uma nova tecnologia da reeducação, da sobrecorreção. De 
modo que vocês veem desenhar-se em torno desse indivíduo a ser corrigido a 
espécie de jogo entre a incorrigibilidade e a corrigibilidade. Esboça-se um eixo 
da corrigível incorrigibilidade, em que vamos encontrar mais tarde, no século 
XIX, o indivíduo anormal, precisamente. O eixo da corrigibilidade 
incorrigível vai servir de suporte a todas as instituições específicas para 
anormais que vão se desenvolver no século XIX. Monstro empalidecido e 
banalizado, o anormal do século XIX também é um incorrigível, um 
incorrigível que vai ser posto no centro de uma aparelhagem de correção. Eis 
o ancestral do anormal do século XIX. (FOUCAULT, 2001, p. 73). 

 

De fato, o resumo do curso acrescenta algumas considerações que permitem delimitar 

para além da sua frequência e período histórico um outro aspecto que distingue essa figura das 

outras categorias. O surgimento do incorrigível é marcado pelo aparecimento das técnicas de 

disciplina, segundo indica Foucault a seguir: 

 

2) O indivíduo a corrigir é um personagem mais recente que o monstro. É 
menos o correlato dos imperativos da lei e das formas canônicas da natureza 
do que das técnicas de disciplinamento com suas exigências próprias. O 
aparecimento do "incorrigível" é contemporâneo a instauração das técnicas de 
disciplina, a que assistimos durante o século XVII e o século XVIII – no 
exército, nas escolas, nas oficinas, depois, um pouco mais tarde, nas próprias 
famílias. Os novos procedimentos de disciplinamento do corpo, do 
comportamento, das aptidões abrem o problema dos que escapam dessa 
normatividade que não é mais a soberania da lei. (FOUCAULT, 2001, p. 415).  

 

Neste subcapítulo introduziu-se o tema do incorrigível e destacou-se como um 

fenômeno que tenta escapar do campo familiar, mas é capturado por diversas instituições 

pedagógicas e corretivas. Na próxima seção discute-se o procedimento de internamento do 

incorrigível nestas instituições disciplinares. 

 

6.2 INTERNAMENTO 

 

O internamento é um procedimento constituído por técnicas e práticas desenvolvidas 

para uma ação disciplinadora do indivíduo incorrigível. De fato, o internamento surge em 

grande escala no século XVII como modelo intermediário entre o procedimento negativo de 

interdição judicial e procedimentos positivos de correção (FOUCAULT, 2001, p. 415). 

Assim, o internamento não reúne nem a condição de um instituto jurídico, que é a 

interdição judicial, tampouco responde à necessidade positiva de aplicar a lei como instrumento 
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corretivo para aqueles que a infringem. Esse espaço ou lacuna no âmbito jurídico daquilo que 

não está previsto no ordenamento legal é descrito por Foucault no trecho a seguir: “Esse 

contexto, jurídico e negativo, vai ser em parte preenchido, em parte substituído por um conjunto 

de técnicas e de procedimentos mediante os quais se tratará de disciplinar os que resistem ao 

disciplinamento e de corrigir os incorrigíveis” (FOUCAULT, 2001, p. 415). 

De certo modo, o internamento era um procedimento que não dependia de uma previsão 

legal, mas tinha um efeito real de exclusão para os segregados em instituições constituídas com 

esta finalidade. Conforme esclarece Foucault no trecho a seguir: “O internamento exclui de fato 

e funciona fora das leis, mas se dá como justificativa à necessidade de corrigir, de melhorar, de 

conduzir a resipiscência, de fazer voltar aos ‘bons sentimentos’” (FOUCAULT, 2001, p. 415). 

Isso se pode verificar a partir da instauração do internamento e desenvolvimento das 

técnicas disciplinares que se associaram ao surgimento de diversas instituições de destinadas a 

cegos, surdo-mudo, imbecis, retardados, nervosos e desiquilibrados (FOUCAULT, 2001, p. 

415). 

Essa lógica do internamento da criança incorrigível vai ganhar corpo no discurso 

médico-higienista no início do século XX no Brasil. 

Müller (2012, p. 427) refere-se ao discurso médico em defesa da sociedade, proferido 

por Carlos Fernandes Eiras, renomado alienista, apresentado no IV Congresso Brasileiro de 

Medicina e Cirurgia, realizado em junho de 1900, no Distrito Federal. Trabalho intitulado “Da 

Educação e Tratamento Médico Pedagógico dos Idiotas”, enfatizava a necessidade de existência 

de instituições de atendimento à criança, em virtude da manutenção da ordem moral, médica, 

legal e econômica, posto que eram consideradas uma ameaça, um perigo, para a sociedade, 

conforme discorreu a seguir: 

 

O discurso empreendido ressaltava a importância da utilização dos 
procedimentos de controle das crianças, de forma a fornecer-lhes os meios de 
se manterem na sociedade como racionais, deve ser já um ideal (idem, p. 213), 
ou seja, de mantê-las aptas para o convívio social, o que concretiza a análise 
de Foucault (1996), quando apontou que o internamento tinha a função de 
enquadramento e de correção moral. (MÜLLER, 2012, p. 428). 

 

Esse tópico ilustra o procedimento de internamento adotado para controlar a criança 

indócil ou o indivíduo incorrigível. Esse assunto sem sombra de dúvida não se esgota aqui e 

com certeza merecerá maiores estudos ulteriores. Por ora, sigamos a discussão sobre o 

indivíduo a ser corrigido no subcapítulo seguinte. 
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6.3 O HIATO DA GENEALOGIA DO INDIVÍDUO A SER CORRIGIDO 

 

Foucault abandona na aula de 12 de março a sua intenção inicial de trabalhar no curso 

a figura do indivíduo a ser corrigido ou indisciplinado. No trecho a seguir deixa claro a 

desistência do projeto inicial da genealogia do indivíduo a ser corrigido. 

 

Agora gostaria de dar marcha à ré e tentar chegar a essas observações sobre a 
sexualidade e ao que lhes disse sobre o instinto e o personagem do monstro, 
pois creio que o personagem do anormal – que vai adquirir todo o seu estatuto 
e a sua amplitude no fim do século XIX – tinha na realidade dois ou três 
antecedentes. Sua genealogia era o monstro judiciário, de que lhes falei; era o 
pequeno masturbador, de que lhes falei nas últimas sessões; e o terceiro, de 
que infelizmente não vou poder falar (mas, como vocês vão ver, não tem muita 
importância), era o indisciplinado. (FOUCAULT, 2001, p. 348).  

 

Novamente Foucault refere-se na aula de 19 de março à figura do indivíduo a ser 

corrigido como terceiro elemento que faltou desenvolver a genealogia e procura apresentar 

alguns dos aspectos do perfil da criança indócil ou incorrigível por meio do caso de Charles 

Jouy. Conforme indica o trecho a seguir: 

 

Gostaria de tentar fechar o problema de que tratei este ano, isto e, o 
aparecimento do personagem do anormal, do domínio das anomalias como 
objeto privilegiado da psiquiatria. Eu havia começado prometendo a vocês 
fazer a genealogia do anormal a partir de três personagens: o grande monstro, 
o pequeno masturbador e a criança indócil. Falta na minha genealogia o 
terceiro termo, queiram me desculpar. Vocês verão seu perfil aparecer na 
exposição que vou fazer. Deixemos em branco sua genealogia, que não tive 
tempo de esboçar. (FOUCAULT, 2001, p. 371). 

 

O indivíduo a ser corrigido, embora tenha sido minimamente tratado no curso e sua 

genealogia não tenha sido levada a termo, Foucault tenta desenvolver o tema por meio do caso 

de Charles Jouy, na aula de 19 de março, e na A vontade de saber de 1976 no primeiro volume 

da História da Sexualidade. De certo modo, essa figura aparece timidamente como contraponto 

na relação entre as figuras do monstro e do onanista. 

O fato é que Foucault, em vários momentos do curso, destacou a figura do indivíduo a 

ser corrigido ou da criança indócil como elemento importante para a questão da configuração 

do indivíduo anormal do século XIX. Considerando que os cursos do Collège de France eram 

onde o autor apresentava alguns dos resultados de suas pesquisas não haveria sentido enunciá-

lo como tema se não houvesse uma investigação preliminar concluída.  
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De certo modo, Foucault contemporaneamente vai retomar a questão do indócil 

transversalmente quando vai tratar da docilização dos corpos e das instituições corretivas que 

se formaram em torno da necessidade de disciplinar os indivíduos no livro Vigiar e punir: 

nascimento da prisão, de 1975. 

O livro foi um marco da fase genealógica lançado no mesmo ano, que se desenvolveu o 

curso. Ambas as produções guardam uma proximidade na trajetória filosófico-histórica do autor 

por serem contemporâneas e pertencerem à fase genealógica da década de 1970. É possível 

assim que a aparição quase diáfana da figura do incorrigível durante o curso, tenha encontrado 

uma vazão de outra maneira neste outro trabalho de Foucault. 

Apesar de ter destinado pouco espaço ao indivíduo incorrigível no curso “Os Anormais” 

esse aspecto não diminui em nada a importância dessa figura para a compreensão dos processos 

de normatização na atualidade. 

De fato, um dos processos que vamos abordar adiante, Merhy indica como um 

mecanismo de controle da criança desviante, como se infere no trecho a seguir: 

 

A sociedade atual constrói a forte imagem que a infância e a adolescência são 
grandes momentos de desvios e precisam ser atingidas por fortes mecanismos 
de controle. Vejam a quantidade de processos criminalizadores que hoje se 
fabrica para essas fases do viver e o quanto a medicina e a saúde como um 
todo vêm se debruçando sobre elas, medicalizando – as sob o invólucro da 
psiquiatria, de modo especial. (MERHY, 2012, p. 15). 

 

Atualmente, nas instituições escolares, crianças indóceis, incorrigíveis, desobedientes 

consideradas agitadas e rebeldes têm o seu modo ser e existir enquadrados em condutas 

patologizadas como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) ou 

Transtorno Desafiador Opositivo (TOD). 

Essas crianças têm seu comportamento na escola observado pelos professores que 

contribuem, junto com os pais, com informações para identificação e diagnóstico desse 

transtorno. Esse diagnóstico geralmente é realizado por especialistas da área de psicologia e 

psiquiatria.  

De fato, vem ocorrendo um processo de medicalização da infância, pois os 

comportamentos das crianças são classificados conforme essas patologias. Principalmente as 

classificadas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, pois recebem um 

tratamento medicamentoso à base de Ritalina, um medicamento, também conhecido como a 

droga da obediência. 
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O Brasil, em 2010, ocupava o segundo lugar de maior consumidor no mundo de Ritalina, 

só perdendo para os Estados Unidos da América. Somente em 2010 foram consumidos dois 

milhões de caixas de Ritalina no Brasil (DECOTELLI, BOHRE; BICALHO, 2013, p. 447). 

De certo modo, esses dados refletem um grande número de diagnósticos e prescrições 

medicamentosas para essa patologia. Porém, deve-se refletir se os determinantes desse quadro 

são científicos, terapêuticos ou mercadológicos, pois essas cifras indicam um potencial mercado 

para a indústria farmacêutica. 

Esse panorama da medicalização e uso abusivo de Ritalina tem sido objeto de críticas 

por parte de profissionais, pesquisadores da área de educação, psicologia e medicina e entidades 

como os Conselhos Regionais de Psicologia. Considerando a dimensão do problema, esses 

grupos se organizaram em fóruns como o Fórum Sobre Medicalização da Educação e da 

Sociedade para o enfrentamento dessa realidade. No entanto, não é de se estranhar que esse 

processo de medicalização da infância tenha eco dentro de uma instituição educacional, que 

tem como um dos principais papéis a docilização dos corpos.  

Nesse sentido, a escola diante da criança indócil ou indivíduo incorrigível não hesita em 

recorrer ao poder normalizador das técnicas psiquiátricas. Por outro lado, o desenvolvimento 

dessa mecânica disciplinar é feito ao custo de neutralizar a singularidade no modo de existir de 

cada criança, transformada em personagem anormal, capturada por uma tecnologia de 

normalização. 

Destarte pelos argumentos apresentados até agora sobre a medicalização da infância, 

pode-se inferir que o indivíduo incorrigível é um tema ainda recorrente na contemporaneidade 

e merece maiores investigações. 
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7 O ANORMAL: O CASO CHARLES JOUY E OS ESTIGMAS DA ANORMALIDADE 

 

O escopo deste trabalho até o momento destacou os elementos de corpo e alma no curso 

e aspectos das três categorias relevados por Foucault (o monstro, o onanista, o incorrigível). A 

genealogia do indivíduo anormal elaborada por Foucault no curso vai encontrar na aula de 19 

de março como modelo de materialização e de exemplificação a figura de um aldeão chamado 

Charles Jouy. 

De fato, Foucault utiliza como exemplo esse caso de 1867 e, através dele, indica o 

período de aparecimento nascimento do anormal como indivíduo psiquiatrizável. Esse 

personagem anormal, criado a partir do caso Charles Jouy, aglutinava toda as figuras que 

delineamos até agora. 

O caso de Charles Jouy é quase uma referência totêmica da noção de anormal no século 

XIX. Em outras palavras, na sua representação do personagem anormal encarna diversas figuras 

históricas da anormalidade. Esse caso acontece numa aldeia inserida nos arredores de Nancy e 

ocorre no período compreendido entre os meses de setembro e outubro de 1867. Os pais de uma 

menina denunciam Charles Jouy ao prefeito da cidade acusando-o do crime de estupro que a 

filha havia sofrido. 

Jouy é detido e submetido a um primeiro exame de um médico local, mais tarde 

encaminhado para um hospício em Maréville. Nesse hospício é submetido a dois exames, sendo 

que um deles é realizado por um conhecido psiquiatra chamado Bonnet. 

Jouy passa por vários exames num processo que cria um duplo psicológico moral do 

sujeito perigoso e faz surgir um personagem. É nesse ponto que Foucault indica o surgimento 

desse personagem anormal que começa a ganhar corpo. 

Em outras palavras, o processo de psiquiatrização do anormal vai desenhando esse 

personagem. Esse personagem é uma figura tosca mal-ajambrada em sua manifestação 

existencial tanto que poderíamos compará-la ao Golem da tradição judaica. 

O Golem era criatura mítica construída com lama que foi trazida à vida por um rabino 

com poderes mágicos. De certo modo, como não fora criada por Deus, ficava à sombra das 

criações de Deus e longe da luz divina. Ora, o personagem anormal, também fica à sombra de 

uma prática científica, ou seja, longe da luz do conhecimento científico, pois essa figura 

produzida nos exames não responde a nenhuma referência científica. 

De fato, é isto que percebemos na descrição e análise desse caso produzida por um 

psiquiatra. O trecho abaixo ilustra bem a forma de desqualificação de uma narrativa repleta de 

juízos depreciativos e morais: 
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O que revela a ficha desse personagem? Ele tem uns quarenta anos no 
momento dos fatos. É filho natural, sua mãe morreu quando ainda era bem 
moço. Viveu ao deus-dará, meio à margem da aldeia, pouco escolarizado, 
meio beberrão, solitário, mal pago. Em suma, é um pouco o idiota da aldeia. 
(FOUCAULT, 2001, p. 372).  

 

De fato, para compreendermos a violência experimentada pela menina no caso de 

Charles Jouy descreverei os aspectos do caso, baseado nas observações de Foucault sobre o 

depoimento da menina Shopie Adam. 

No interrogatório Sophie Adam disse que na primeira vez tinha a presença de mais uma 

menina que observara, mas que se recusou a participar do ato com Charles Jouy. Shopie Adam 

afirma que Charles Jouy havia exigido que o masturbasse e que saindo do local ela e amiga 

contaram o ocorrido a um camponês que passava por ali, mas que não deu importância ao relato. 

A segunda vez foi no dia da festa da aldeia, a menina foi arrastada por Charles Jouy à 

beira da estrada onde ocorreu o estupro. 

Foucault, ao abordar esse caso ressalta o empenho da psiquiatria na produção desse 

personagem anormal, mas descreve também as circunstâncias do ato como um fato banal e 

corriqueiro ocorrido na aldeia. O modo como foi descrito este caso por Foucault levantou alguns 

questionamentos, conforme se percebe no trecho abaixo: 

 

Aí acontece alguma coisa: um quase estupro, talvez. Em todo caso, Jouy dá 
honestamente uns trocados à menina, que vai correndo comprar amêndoas 
tostadas com eles. Ela, é claro, não conta nada a seus pais, com medo de levar 
uns tabefes, conforme relata mais tarde. Foi apenas uns dias depois que sua 
mãe desconfiou do que tinha acontecido, ao lavar a roupa da menina. Que a 
psiquiatria legal tenha se encarregado de um caso como esse, que tenha ido 
buscar lá num canto perdido um acusado de atentado aos costumes (eu já ia 
dizendo um acusado bem banal de um atentado bem cotidiano aos costumes 
bem corriqueiros) [...]. (FOUCAULT, 2001, p. 372-373, grifo nosso). 

 

De certo modo, esse aspecto tem sido alvo de severas críticas de alguns pesquisadores, 

pois muitas feministas têm interpretado a abordagem de Foucault sobre sexualidade 

principalmente sobre o caso de Charles Jouy como machista, sexista e que reflete preconceitos 

masculinos. Conforme esclarece Tremain no trecho a seguir: 

 

As feministas têm sido praticamente unânimes na condenação de Foucault por 
interpretação “sexista” e tratamento irreverente dos incidentes envolvendo 
Jouy e Adam; isto é, em grande parte, elas concordam uma com a outra sobre 
o seguinte: (1) na medida em que estes encontros sexuais ocorreram entre uma 
criança do sexo feminino e um macho adulto, eles envolviam um diferencial 
de poder fundamentalmente coercitivo e ameaçador em que o macho adulto 
ocupava uma posição de domínio e controle em relação à menina; (2) os 
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incidentes compreendeu o abuso sexual e estupro de uma criança do sexo 
feminino por um adulto do sexo masculino; e, além disso (3) uso de Foucault 
“casual” dos incidentes e as suas consequências, a fim de marcar a 
consolidação de um novo regime da sexualidade evidenciou uma arrogância 
masculina e adulta insensível para com o impacto que o abuso sexual e estupro 
têm na vida das meninas e mulheres. (TREMAIN, 2013, p. 802, tradução 
nossa).20 

 

Nos tempos atuais, em pleno século XXI, obviamente é inaceitável o comportamento 

de Charles Jouy, que reúne aspectos como abuso e pedofilia, embora o termo pedofilia ainda 

não existisse naquela época, pois somente vinte anos mais tarde o médico psiquiatria Richard 

von Krafft-Ebing o nomeia em sua obra Psychopathia Sexualis, de 1886. 

 Entretanto, se deixarmos de lado neste momento as acepções do autor quando este 

banaliza o abuso, pode-se vislumbrar a intenção de Foucault ao utilizar o caso de Charles Jouy 

como um modelo de explicação do processo de psiquiatrização de uma sexualidade infantil e 

de uma sexualidade aldeã. Entende-se, sobretudo, que o seu principal questionamento estava 

relacionado aos propósitos do investimento maciço da psiquiatria no caso. 

Os atos de Jouy, no caso de ser considerado legalmente responsável, poderia ser tratado 

e classificado como um crime previsto no Código Penal. A Charles Jouy poderia ser 

simplesmente imputada a autoria do crime e assim caberia ao juiz lhe atribuir uma pena. Porém, 

não foi isso que aconteceu como se pode ver em seguida: 

 

Que a psiquiatria legal tenha se encarregado de um caso como esse, que tenha 
ido buscar lá num canto perdido um acusado de atentado aos costumes (eu já 
ia dizendo um acusado bem banal de um atentado bem cotidiano aos costumes 
bem corriqueiros), que ela tenha pois se encarregado desse personagem, que 
o tenha feito passar por um primeiro exame psiquiátrico, depois por um 
segundo exame aprofundado, completo, meticuloso, que o tenha internado 
num hospício, que tenha pedido e obtido sem dificuldade do juiz de instrução 
o arquivamento do caso e finalmente obtido a "internação" definitiva (segundo 
o que o texto diz) desse personagem, eis aí algo que caracteriza não apenas 
uma mudança de escala no domínio de objetos aos quais a psiquiatria se dirige, 
mas, na verdade, todo um novo modo de funcionamento. O que é esse novo 
funcionamento psiquiátrico que vemos em ação num caso como esse? 
(FOUCAULT, 2001, p. 373). 

                                                 
20 “Feminists have been virtually unanimous in their condemnation of Foucault’s “sexist” interpretation and 
flippant treatment of the incidents involving Jouy and Adam; that is, they largely agree with one another about the 

following: (1) insofar as these sexual encounters took place between a female child and a male adult, they involved 

a fundamentally coercive and threatening power differential whereby the male adult occupied a position of 

dominance and control relative to the girl; (2) the incidentes comprised the sexual abuse and rape of a female 

child by a male adult; and furthermore (3) Foucault’s “casual” use of the incidents and their consequences in 

order tomark the consolidation of a new regime of sexuality evinces an arrogant “male and adult” insensitivity to 
the impact that sexual abuse and rape have in the lives of girls and women” (versão original). 
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Na entrevista realizada com Charles Jouy por um psiquiatra, no trecho indicado abaixo, 

pôde-se depreender os três elementos ou figuras que constituem o indivíduo anormal. O 

indivíduo incorrigível, inassimilável à instituição educacional na qual foi rejeitado. O indivíduo 

inadaptável, excluído das brincadeiras por outros garotos.  

A figura do onanista que busca com as meninas essa satisfação no ato masturbatório que 

se acreditava no século XIX fonte de diversas doenças. Monstro sexual por praticar o onanismo 

e envolver impúberes em sua transgressão sexual. Esse personagem ocupava também o lugar 

de elemento marginal da aldeia. Esses aspectos podemos perceber no trecho a seguir: 

 

Charles Jouy é, portanto, em certo sentido, o personagem bastante familiar do 
idiota da aldeia: e o simplório, e o mudo. Não tem origens, é o filho natural, 
ele também instável. Vaga daqui para lá: “O que você fez desde os 14 anos? 
– Estive aqui, estive ali”, responde. Também é rejeitado pela escola; “Estavam 
satisfeitos com você [...] na escola? – Não quiseram ficar comigo. ” Era 
excluído das brincadeiras: “Costumava se divertir com os outros garotos? ” 
Resposta: “Eles não queriam saber de mim. ” Também era excluído dos jogos 
sexuais. O psiquiatra lhe pergunta, com certo bom senso, a propósito dessa 
masturbação pelas meninas, por que ele não se dirigia às moças grandes, em 
vez de as garotinhas. E Charles Jouy responde que as grandes zombavam dele. 
Rejeitado até mesmo em seu habitat: “Quando você voltava [do trabalho – 
M.E] O que fazia? Ficava no estábulo”. Claro, e esse personagem marginal, 
mas não é, na aldeia em que reside, um estranho – longe disso. Está 
profundamente inserido na configuração social em que o vemos circular: ele 
funciona nela. Funciona nela economicamente de uma forma muito precisa, já 
que é, no sentido estrito, o último dos trabalhadores; isto é, ele faz a última 
parte do trabalho, a que ninguém quer fazer, e é pago o mínimo: “Quanto você 
ganha?" Ele responde: “Cem francos, comida e uma camisa”. Ora, o preço do 
trabalhador rural na região, na época, era de quatrocentos francos: E o 
imigrante in loco, ele funciona, reside nessa marginalidade social que constitui 
os salários baixos. (FOUCAULT, 2001, p. 374). 

 

Encontramos no caso de Charles Jouy os elementos relacionados à questão do onanismo, 

instinto e relações intrafamiliares.  

A família que procura vigiar e controlar o comportamento da criança e examina suas 

roupas em busca dos vestígios da masturbação. Conforme se depreende no trecho a seguir: 

 

Nada disso: é na própria base que podemos começar a desvendar um 
verdadeiro mecanismo de apelo à psiquiatria. Não se deve esquecer que foi a 
família da menina que descobriu os fatos pela tal inspeção da roupa de baixo, 
de que lhes falei a propósito da masturbação e de que eu lhes disse ter sido 
uma das diretrizes, ao mesmo tempo higiênicas e morais, propostas às famílias 
desde o fim do século XVIII. (FOUCAULT, 2001, p. 376). 
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Os pais de Sophie Adam recorrem às autoridades esperando que estas resolvam o 

problema. Vemos nesse contexto a instituição familiar que delega o seu poder à instância 

administrativa. Conforme pode-se perceber no trecho a seguir: 

 

É a família, portanto, que percebe, é a família que denuncia os próprios fatos 
ao prefeito e pede ao prefeito que tome medidas. A menina esperava um par 
de bofetões; mas na verdade a família já não tinha esse tipo de reação, já estava 
conectada a outro sistema de controle e de poder. (FOUCAULT, 2001, p. 
376). 

 

O que se percebe é um primeiro deslocamento para instâncias administrativas quando 

recorrem ao prefeito. Não devemos nos esquecer de que a própria psiquiatria foi inserida nessa 

máquina administrativa desde a Lei de 1838 na internação ex officio. Em outras palavras, a 

partir do apelo da família ocorrem dois movimentos simultâneos que delegam poderes às 

instâncias administrativas e médicas. Reencontramos nesse caso o processo da medicalização 

da família com deslocamento do controle intrafamiliar sobre a sexualidade para instâncias 

médicas. Essa família que se abstém de controlar essa criança indócil e masturbadora entrega 

aos médicos psiquiatras ou peritos a função de corrigi-la e lhe indicar uma internação como a 

população da cidade esperava. Essa perspectiva observa-se no trecho a seguir: 

 

Parece aliás que a própria aldeia se encarregou do caso e o fez passar do 
registro das bofetadas esperadas pela menina a um registro bem diferente. [...] 
O prefeito é que foi encarregado do caso, o prefeito é que o levou à justiça; e, 
aliás, toda a população de Lupcourt (e o nome da aldeia), a vista do relatório 
dos peritos psiquiatras, deseja vivamente que a pequena Sophie Adam seja 
internada numa casa de correção até sua maioridade. (FOUCAULT, 2001, p. 
377). 

 

Além disso, a princípio, o médico Bechet diz que Jouy poderia ser considerado 

responsável pelos seus atos. Porém, no segundo relatório Bechet indica o instinto como uma 

possível causa do comportamento de Charles Jouy. Essa ambiguidade de informação ao juízo 

de instrução indicou a necessidade de um maior aprofundamento do estudo do caso, conforme 

indica Foucault no trecho a seguir: 

 

Até o primeiro perito, que se chama doutor Bechet, tinha hesitado. Ele teria 
podido muito bem, diante desse personagem tão conhecido, tão familiar, dizer: 
“Pois é, ele fez isso, ele é responsável”. Ora, o doutor Bechet, em seu primeiro 
relatório, diz: “Claro, ele é juridicamente, judiciariamente responsável”. Mas, 
numa carta anexada ao relatório e dirigida ao juiz de instrução, diz que o 
“senso moral”, no acusado, é “insuficiente para resistir aos instintos animais”. 
(FOUCAULT, 2001, p. 376). 
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Torna assim necessária a verificação por peritos psiquiatras a fim de alcançar a verdade 

que permitiria ao magistrado julgar. Percebe-se implicitamente um apelo ao saber psiquiátrico. 

Todos esses aspectos estão implícitos no trecho abaixo: 

 

Trata-se, na verdade, de “um pobre de espírito desculpável por sua 
obscuridade”. Frase muito bonita, muito misteriosa no que ela quer dizer, mas 
que indica muito bem afinal de contas, que há, nesse médico (que é sem dúvida 
um médico rural ou um médico de cantão, pouco importa), um apelo manifesto 
à possibilidade de uma psiquiatrização mais séria e mais completa. 
(FOUCAULT, 2001, p. 376-377). 

 

Enumeraram-se até aqui alguns aspectos que ilustram a predileção de Foucault pelo caso 

Charles Jouy para tratar questão do anormal. Na seção seguinte verificam-se alguns aspectos 

da psiquiatrização no caso Charles Jouy. 

 

7.1 A PSIQUIATRIZAÇÃO NO CASO CHARLES JOUY 

 

O processo de psiquiatrização que se observa no caso Charles Jouy revela algumas 

diferenças quando este é comparado com o caso Henriette Cornier. No caso de Henriette 

Cornier existia um contexto em que os especialistas debatiam em torno da monomania 

homicida. Era preciso encontrar uma explicação para o bárbaro crime, pois não se encaixava 

nos quadros de loucura moral e não havia um motivo aparente para o ato.  

No caso Henriette Cornier, o instinto assassino foi a grande peça para psiquiatria 

inscrevê-la num quadro patológico de descontrole de um impulso quase irresistível ao ato. 

Contudo, o crime era resultado de uma manifestação pontual e inconstante de sua 

personalidade, pois ceder ao instinto se constituía num episódio temporário.  

Entretanto, na psiquiatrização no caso Charles Jouy os especialistas buscam estabelecer 

uma configuração de um quadro permanente de sua personalidade, conforme indica Foucault 

no trecho a seguir: 

 

Temos como que um automatismo, que atravessa como uma flecha a conduta 
e o comportamento de Henriette Cornier e que nada pode justificar, a não ser, 
precisamente, um suporte patológico. O caráter repentino, parcial, 
descontínuo, heterogêneo, estranho, do ato, em relação ao conjunto da 
personalidade – era isso que permitia a psiquiatrização do gesto de Henriette 
Cornier. Ora, no relatório que Bonnet e Bulard fizeram sobre Jouy, a 
psiquiatrização do gesto, do comportamento de Jouy, é feita de um modo bem 
diferente. Ela é feita primeiro pela inscrição não no interior de um processo 
cronologicamente situado, mas pela inscrição numa espécie de constelação 
física permanente. O que se busca, para demonstrar que se trata de alguém 
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psiquiatrizável, o que fazem os psiquiatras para reivindicar como sendo de sua 
competência a conduta de Jouy, o que eles necessitam não é um processo, mas 
estigmas permanentes que marcam estruturalmente o indivíduo. 
(FOUCAULT, 2001, p. 378-379). 

 

No exame, os peritos meticulosamente dedicaram-se a um processo de metrificação 

corpórea de Charles Jouy. Havia uma intensa preocupação em registrar todas as dismorfias do 

corpo. Num mapeamento corpóreo e frenológico buscava-se identificar as marcas indeléveis da 

anormalidade. Todos os aspectos físicos que ligariam as deformações de caráter e 

personalidade. Essas observações feitas pelos peritos Foucault, descreve a seguir: 

 

A face não oferece com o crânio a simetria conforme que deveríamos 
encontrar normalmente. O tronco e os membros carecem de proporções. O 
crânio é viciosamente desenvolvido; a testa foge para trás, o que, com o 
achatamento posterior, constitui a cabeça em pão de açúcar; as faces laterais 
são igualmente achatadas, o que faz que as protuberâncias parietais fiquem 
um pouco mais acima que de costume. (FOUCAULT, 2001, p. 379). 

 

Diferentemente do caso de Henriette Cornier não bastava análise das condições e 

motivações do ato para indicar o aspecto monstruoso. O aspecto monstruoso tinha que ser 

identificado no corpo. Porém, não era mais no corpo misto de dois reinos ou no duplo dos 

irmãos siameses ou no duplo dos dois sexos dos hermafroditas. O monstruoso era materializado 

nas marcas do mau desenvolvimento e deformações da degenerescência. Esses estigmas 

deveriam estar inscritos permanentemente no corpo encarnado do anormal. Segundo Foucault: 

 

Insisto em todas essas anotações que indicam o que deveria ser normal, a 
disposição habitualmente encontrada. Submete-se o acusado a toda uma série 
de medições de diâmetro occipitofrontal, occipitomental, frontomental, 
biparietal; medições da circunferência frontooccipital, da semicircunferência 
anteroposterior e biparietal, etc. Constata-se assim que a boca é larga demais 
e que o palato apresenta uma curvatura que é característica da imbecilidade. 
Vocês estão vendo que nenhum desses elementos, assim trazidos pelo exame, 
constitui uma causa ou mesmo um simples princípio de desencadeamento da 
doença – como quando se tratava da observação de Henriette Cornier, da 
presença da menstruação no momento do ato. (FOUCAULT, 2001, p. 379). 

 

Assim, o que se observa no caso Charles Jouy é disposição no mesmo plano de todos os 

seus elementos e ato. Apesar de possuírem naturezas distintas, tanto o ato como o estigma fazem 

parte de uma constelação polimorfa. Essa perspectiva baseia-se num estado permanente, 

constitutivo e congênito. Nesse sentido, as anomalias da forma de um corpo é o resultado das 
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consequências estruturais e físicas, e as aberrações da conduta são consequências instintivas e 

dinâmicas desse estado permanente. Essa concepção abre-se no seguinte enfoque: 

 

Em linhas gerais, podemos dizer o seguinte. Para Henriette Cornier, e na época 
da medicina mental de monomania, construía-se um processo patológico sob 
e a partir de um crime que se pretendia erigir em sintoma. Já no caso de 
Charles Jouy e numa psiquiatria desse tipo, integra-se o delito um esquema de 
estigmas permanentes e estáveis. Está-se substituindo uma psiquiatria dos 
processos patológicos, que são instauradores de descontinuidades, por uma 
psiquiatria do estado permanente, um estado permanente que garante um 
estatuto definitivo aberrante. (FOUCAULT, 2001, p. 380). 

 

De fato, no caso de Henriette Cornier foi indicado o delírio instintivo como causa do ato 

criminoso. O processo patológico é produzido a partir do excesso do instintual que leva à 

cegueira, comprometendo o discernimento e a capacidade resistir à sua força. No caso de 

Charles Jouy, é ausência que marca seu estado patológico, conforme Foucault esclarece no 

trecho a seguir: 

 
No caso de Charles Jouy, ao contrário, os sinais que vão ser postos em rede, 
para constituir esse estado que vai permitir a psiquiatrização do ato, fazem 
surgir uma configura, ao muito diferente, na qual o que prima, o que é 
fundamental, não é (como no caso das monomanias, das loucuras instintivas) 
o excesso, a exageração do instinto, que bruscamente se intumesce; o que é 
primeiro, o que é fundamental, o que é o núcleo mesmo do estado em questão, 
é a insuficiência, é a falta, é a interrupção de desenvolvimento. (FOUCAULT, 
2001, p. 380-381). 

 

A falta é o principal denominador de um estado permanente na psiquiatrização no caso 

Charles Jouy. Falta-lhe capacidade mental, senso moral, o controle sobre os instintos, é incapaz 

de governar a si próprio.  

As descrições dos psiquiatras sobre desenvolvimento interrompido e animalidade, 

aspectos que indicam uma fixação num estágio mais primitivo refletem a influência das ideias 

do médico francês Bénédict Morel, que uma década antes havia publicado Traité des 

dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine et des causes qui 

produisent ces variétés maladives (1857). 

Morel defendia que as doenças eram causadas por degeneração. As deformidades 

identificadas por Morel em loucos e delinquentes são explicadas por meio diversos estigmas 

físicos e psíquicos degenerativos no seu tratado. Haveria para cada tipo de degeneração 

enfermidades mentais distintas. Vejam-se as observações dos psiquiatras sobre Charles Jouy no 

trecho a seguir: 
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Assim, vocês encontram, na análise, toda uma série de textos como este. Ele 
não é mau, dizem a propósito de Jouy, ele é até “meigo”, mas “o senso moral 
está abortado”: “Ele não tem posse mental suficiente para resistir por si mesmo 
a certas tendências que poderá [...] lastimar posteriormente, sem, no entanto, 
que possamos concluir que não vai recomeçar [...]. Esses maus instintos [...] 
decorrem da sua interrupção de desenvolvimento original, e sabemos que eles 
às vezes são da maior irresistibilidade nos imbecis e nos degenerados [...]. 
Primordialmente acometido de aborto mental, não tendo sido submetido a 
nenhum benefício da educação, [...] ele não tem o que é necessário para 
contrabalancear a propensão para o mal e para resistir vitoriosamente às 
tiranias sensoriais. [...] Ele não tem o poder de “si” que lhe permita atenuar os 
estímulos de seus pensamentos e de seus ímpetos carnais [...]. A animalidade 
tão poderosa [...] não tem, para ser dominada, um concurso de faculdades 
capazes de apreciar sadiamente o valor das coisas. (FOUCAULT, 2001, p. 
382-383). 

 

Outrora os alienistas e a jovem psiquiatria haviam abordado a infância, mas de modo 

distinto do caso Charles Jouy. No caso de Henriette Cornier os peritos remetem à sua infância, 

descrevendo-a como uma criança saudável para deixar marcado o aspecto patológico da vida 

adulta. 

Por outro lado, percebe-se no caso de Pierre Rivière que é indicado no período de sua 

infância o surgimento da natureza criminosa para culpabilizá-lo de tal maneira que os peritos 

descrevem contornos de maldade na infância e ressaltam aspectos violentos e agressivos de sua 

conduta nas atividades pueris cotidianas. 

De certo modo, a referência à infância no caso Charles Jouy possui um contorno distinto 

daqueles abordados até agora, pois a referência à infância nesse caso específico significa 

estabelecer uma imobilidade em torno da vida pueril. Essa estagnação em relação à conduta, o 

desempenho e a vida em torno da infância foi o que possibilitou a psiquiatrização. A 

comparação entre os casos de Henriette Cornier e de Charles Jouy destacam diferentes formas 

de se referir à infância como se pode verificar nesta passagem: “Os alienistas diziam no fundo 

a Henriette Cornier: ‘Você não era o que se tornou; e por isso que não se pode condenar você’; 

e os psiquiatras dizem a Charles Jouy: “Se não se pode condenar você, é porque você já era, em 

criança, o que é agora” (FOUCAULT, 2001, p. 385). 

Na psiquiatrização do caso Charles Jouy ocorre um processo de puerilização ou 

infantilização do personagem anormal. Esse personagem criado pelos peritos praticamente 

funde-se com a infância. A relação de Jouy com a menina é praticamente colocada no mesmo 

plano.  



168 

Diferentemente de Cornier e Rivière, nos quais a psiquiatria deixa delimitado 

claramente períodos distintos da vida infantil e da vida adulta na construção dos seus 

personagens, conforme ilustra Foucault no trecho a seguir: 

 

De modo que o que podemos dizer é que o estado que permite psiquiatrizar 
Jouy é precisamente o que o deteve em seu desenvolvimento: não é um 
processo que veio se conectar ou se enxertar nele, ou atravessar seu organismo 
ou seu comportamento; é uma interrupção de desenvolvimento, isto é, 
simplesmente sua infantilidade. Infância do comportamento e infância da 
inteligência, os psiquiatras não param de dizer: “A melhor comparação de seu 
modo de agir é com o de uma criança que fica contente quando a elogiam 
“Caráter infantil da moral de Jouy: "Como as crianças que fizeram uma coisa 
errada [...], ele tem medo de ser castigado [...]. Ele compreendera que fez uma 
coisa errada porque lhe dizem que fez; ele prometera não fazer mais, mas não 
aprecia o valor moral de seus atos [...]. Nós o achamos pueril, sem consistência 
moral. ” Caráter igualmente infantil da sua sexualidade. Citei há pouco o texto 
no qual os psiquiatras diziam: “Ele agiu como uma criança e, no caso, como 
vemos agir com frequência entre si crianças de sexo diferente”, mas “crianças 
mal-educadas em que a vigilância...”, etc. (FOUCAULT, 2001, p. 383). 

 

A medicalização da família via cruzada contra o onanismo, já havia sido postulada no 

passado. Outrora viu-se constituir estrategicamente toda uma pedagogia médica para a criança 

masturbadora.  

A puerilização é o novo elemento motriz da expansão territorial do saber psiquiátrico. 

A análise médica não está mais adstrita somente a um episódio mórbido e descontínuo da 

personalidade. Há uma nova tessitura de uma rede de poderes e saberes sobre a infância que, 

somada à noção de desenvolvimento interrompido ou estado permanente de anormalidade 

possibilitou a constituição de um terreno fértil para o avanço da semiologia médica sobre a vida 

adulta. Verifica-se assim nova onda de medicalização da vida adulta por meio do processo de  

puerilização e da noção de estado permanente da psiquiatria, segundo refere Foucault a seguir: 

 

Com a “puerilização” de anormalidade, psiquiatria torna-se capaz de avaliar 
adultos como anormais se eles parecem ter “o desenvolvimento 
interrompido”, isto é, se os adultos agem como crianças em vez de adultos. 
Foucault discute o caso Charles Jouy como um exemplo de tal avaliação. 
Charles Jouy é um trabalhador migrante que tem uma série de encontros 
sexuais com uma menina. A menina é enviada para uma casa de correção por 
sua participação em jogos sexuais de Jouy. No entanto, há uma questão de 
saber como lidar com Jouy. Ele deveria ser psiquiatrizado? A resposta é sim, 
mas por um motivo diferente da psiquiatrização de Henriette Cornier. Jouy é 
psiquiatrizado, estabelecendo que ele permanece extremamente perto e quase 
fundido com a sua própria infância e a com criança com quem teve relações. 
(STONE, 2004, p. 84, tradução nossa).21 

                                                 
21 With the “puerilization” of abnormality, psychiatry becomes able to evaluate adults as abnormals if they seem 
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Ou seja: 

 

É porque a criança, a infância, a infantilidade está presente como traço comum 
entre o criminoso e sua vítima, que Charles Jouy pôde ser psiquiatrizado. A 
infância como fase histórica do desenvolvimento, como forma geral de 
comportamento, se torna o instrumento maior da psiquiatrização. E direi que 
é pela infância que a psiquiatria veio a se apropriar do adulto, e da totalidade, 
do adulto. A infância foi o princípio da generalização da psiquiatria; a infância 
foi, na psiquiatria como em outros domínios, a armadilha de pegar adultos. 
(FOUCAULT, 2001, p. 386-387). 

 

Anteriormente foram mencionados três processos de generalização da psiquiatria 

identificados por Foucault. Esses processos permitiram o seu desdobramento em três domínios 

diferentes. O primeiro processo é a generalização por meio do encadeamento com órgãos 

administrativos no caso das internações. O segundo processo é vinculado à questão familiar. O 

terceiro processo é quando tenta responder às demandas políticas. No caso de Charles Jouy, 

percebe-se, por meio da infantilização, a constituição de um novo domínio para a psiquiatria. 

O quarto processo de generalização ocorre por meio da puerilização da anormalidade. Essa 

generalização percebe-se no trecho a seguir: 

 

Para que uma conduta entre no domínio da psiquiatria, para que ela seja 
psiquiatrizável, bastará que seja portadora de um vestígio qualquer de 
infantilidade. Com isso, serão submetidas de pleno direito à inspeção 
psiquiátrica todas as condutas da criança, pelo menos na medida em que são 
capazes de fixar, de bloquear, de deter a conduta do adulto, e se reproduzir 
nela. E, inversamente, serão psiquiatrizáveis todas as condutas do adulto, na 
medida em que podem, de uma maneira ou de outra, na forma da semelhança, 
da analogia ou da relação causal, serem rebatidas sobre e transportadas para 
as condutas da criança. (FOUCAULT, 2001, p. 388). 

 

De certo modo, a psiquiatria influenciada pelas ideias de Esquirol na primeira metade 

do século XIX ainda aceitava que uma manifestação delirante pudesse estar relacionada ao 

desejo. Porém, para a psiquiatria, era inadmissível que o mesmo fosse acompanhado de prazer. 

Porque, se assim o fosse, não existiria o automatismo e o instinto estaria desinvestido do seu 

caráter patológico. 

                                                 
to have “arrested development;” that is, if adults act like children instead of adults. Foucault discusses the Charles 
Jouy case as an example of such an evaluation. Charles Jouy is a migrant worker who has a series of sexual 

encounters with a little girl. The girl is sent to a house of correction for her participation in Jouy’s sexual games. 
However, there is a question as to how to deal with Jouy. Should he be psychiatrized? The answer is yes, but for 

a reason different from the psychiatrization of Henriette Cornier. Jouy is psychiatrized “by establishing that he 
remains extremely close to and almost fused with his own childhood and the child with whom he had relationships 
(versão original). 
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Na verdade, naquela época esses elementos não estavam integrados, pois a 

imbecialidade podia ter sua patologização a partir de dois registros distintos e aparentemente 

inconciliáveis. A imbecilidade podia assim ter como causa de sua patologia um processo 

delirante/demencial, ou um estado fundamental de inércia instintual. Essa concepção abre-se 

no enfoque seguinte: 

 

É esse o primeiro efeito da generalização que é levada, por essa 
problematização da infância, ao próprio âmago do campo da psiquiatria. Em 
segundo lugar, a partir dessa problematização da infância e da infantilidade, 
vai ser possível integrar uns aos outros três elementos que haviam ficado, até 
então, separados. Esses três elementos são: o prazer e sua economia; o instinto 
e sua mecânica; a imbecilidade ou, em todo caso, o retardo, com sua inércia e 
suas carências. (FOUCAULT, 2001, p. 388). 

 

Ao evocarmos uma reflexão sobre os pressupostos teóricos do alienismo ou da jovem 

psiquiatria, percebe-se que ambos saberes almejavam obter um status ou reconhecimento 

científico nos seus respectivos períodos históricos. Os alienistas adotavam procedimentos 

metodológicos da ciência natural buscando assim um estatuto de cientificidade. Posteriormente, 

a jovem psiquiatria que havia primeiro se tornado uma disciplina da Higiene Pública almejava 

o status de especialidade da medicina. Pode-se inferir, sobretudo, que o grande investimento na 

infância aproximou de fato a psiquiatria das ciências médicas e biológicas. Assim, esse 

movimento se constituiu no terceiro efeito da problematização da criança, conforme ilustra 

Foucault no trecho a seguir: 

 

A terceira maneira pela qual a problematização da criança permite a 
generalização da psiquiatria é que – a partir do momento em que a infância, a 
infantilidade, o bloqueio em torno da infância, vão constituir a forma maior e 
privilegiada do indivíduo psiquiatrizável – vai ser possível para a psiquiatria 
entrar em correlação com, de um lado, a neurologia e, de outro, a biologia 
geral. (FOUCAULT, 2001, p. 390). 

 

A problematização da criança mostrou-se um auspicioso movimento para a 

generalização da psiquiatria. O quarto efeito da problematização da criança significou para a 

psiquiatria uma mudança epistemológica de seu objeto de investigação. Outrora a psiquiatria 

tomava como objeto a doença ou patologia e se volta agora para o estado de desequilíbrio ou 

estado de anomalia. Conforme esclarece Foucault a seguir: 

 

Enfim, o que é, a meu ver, o mais importante (e é esta a quarta via pela qual a 
infância é um fator de generalização para a psiquiatria) é que a infância e a 
infantilidade da conduta oferecem como objeto à psiquiatria não mais 
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propriamente – e até não mais de maneira nenhuma – uma doença ou um 
processo patológico, mas certo estado que vai ser caracterizado como estado 
de desequilíbrio, isto é, um estado no qual os elementos vêm funcionar num 
modo que, sem ser patológico, sem ser portador de morbidez, nem por isso é 
um modo normal. [...]. É um contratempo, e uma sacudida nas estruturas, que 
aparecem em contraste com um desenvolvimento normal e que vão constituir 
o objeto geral da psiquiatria. E é só secundariamente, em relação a essa 
anomalia fundamental que as doenças vão aparecer como uma espécie de 
epifenômeno com relação a esse estado, que é fundamentalmente um estado 
de anomalia. (FOUCAULT, 2001, p. 391). 

 

No passado, a patologia ou a doença era o objeto privilegiado da medicina alienista. A 

aplicação das noções de doença da medicina na abordagem da loucura pelos alienistas era uma 

tentativa de ratificar um reconhecimento enquanto poder médico. Porém, na segunda metade 

do século XIX, com o investimento da psiquiatrização da criança, a psiquiatria vai expandir seu 

crivo de análise para todas as condutas. Nesse sentido, ocorre um salto enquanto técnica de 

intervenção no comportamento humano e na gestão dos corpos docilizados, pois, a partir deste 

momento, a psiquiatria não se restringirá somente aos aspectos patológicos, porque estenderá 

seus domínios para o não patológico. Essa perspectiva pode ser observada no trecho a seguir: 

 

A psiquiatria, nos anos 1850-1870 (época em que me situo agora), abandonou 
ao mesmo tempo o delírio, a alienação mental, a referência a verdade e, enfim, 
a doença. O que ela assume agora é o comportamento, são seus desvios, suas 
anomalias; ela toma sua referência num desenvolvimento normativo. Não é 
mais, pois, fundamentalmente, da doença ou das doenças que ela se ocupa; é 
uma medicina que passa pura e simplesmente por cima do patológico. [...]. 
Ora, eis que, a partir de 1850-1870, trata-se para ela de preservar seu estatuto 
de medicina, já que é o estatuto de medicina que detém (pelo menos em parte) 
os efeitos de poder que ela tenta generalizar. Mas ela aplica esses efeitos de 
poder, e esse estatuto de medicina que é seu princípio, a algo que, em seu 
próprio discurso, não tem mais estatuto de doença, mas estatuto de anomalia. 
(FOUCAULT, 2001, p. 392-393). 

 

De certo modo, a nova psiquiatria vai intensificar uma produção discursivo-teórica até 

o fim do século XIX, procurando assim justificar e fortalecer esse lugar de poder. Nesse sentido, 

a sua nova nosografia vai se dividir em três aspectos. 

O primeiro aspecto estabelece uma descrição e organização de condutas desviantes e 

aberrantes, não em termos de sintomas de doenças, mas em torno de síndromes de anomalia ou 

como síndrome de anormais. Pode-se verificar no conjunto de elementos considerados 

anomalia que são descritos por Foucault a seguir: 

 

Creio que uma dessas primeiras síndromes de anomalia é a célebre agorafobia, 
descrita por Krafft-Ebing, a qual se seguiu a claustrofobia. Em 1867, houve 
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uma tese de medicina na França, escrita por Zabé, consagrada aos doentes 
incendiários. Vocês têm os cleptomaníacos, descritos por Gorry em 1879; os 
exibicionistas de Lasègue, que datam de 1877. Em 1870, Westphal, nos 
Archives de neurologie, descreveu os invertidos. É a primeira vez que a 
homossexualidade aparece como síndrome no interior do campo psiquiátrico. 
E depois toda uma série.... Os masoquistas aparecem por volta de 1875-1880. 
Haveria enfim toda uma história desse pequeno povo de anormais, toda uma 
história dessas síndromes de anomalia que emergem na psiquiatria 
praticamente a partir de 1865-1870 e que vão povoá-la até o fim do século XX 
[reetius: XIX]. (FOUCAULT, 2001, p. 395). 

 

Assim, o que se percebe é o início da produção vertiginosa de síndromes e a proliferação 

de personagens anormais. Nesse aspecto, guardando-se as devidas proporções e sem 

desconsiderar os condicionantes sócio-históricos, emoldura-se um quadro, uma paisagem, 

ainda presente no campo da psicopatologia contemporânea.  

Com isso, mundialmente entre os séculos XX e XXI, desde a primeira publicação do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders – DSM) em 1952 e até a sua atual versão o DSM-V de 18 de maio de 2013 

não cessa de crescer o número de distúrbios psicológicos. O aumento da classificação de 

transtornos mentais amplia significativamente as fronteiras da anormalidade. A cada dia mais 

condutas e comportamentos da vida cotidiana são incluídas nesses manuais e capturadas nessa 

lógica. 

Deixa-se por ora esses assinalamentos para abordar o segundo aspecto da nova 

nosografia. Neste destaca-se o problema do delírio que não pôde ser abandonado pela 

psiquiatria do anormal. O delírio foi o núcleo da doença mental. Houve um esforço da 

psiquiatria que se afirmava enquanto domínio do anormal em encobrir os quadros e as 

síndromes com essa malha do delírio para reconverter o anormal em doença. Verifica-se este 

conceito no trecho seguinte: 

 

Assim, a medicalização do anormal implicava ou exigia, em todo caso tornava 
desejável, o ajuste da análise do delírio à análise dos jogos do instinto e do 
prazer. Unir os efeitos do delírio à mecânica dos instintos, à economia do 
prazer: é isso que, no fundo, permitia constituir uma verdadeira medicina 
mental, uma verdadeira psiquiatria do anormal. (FOUCAULT, 2001, p. 396). 

 

Foi Jean-Pierre Falret, discípulo de Esquirol, que abordou o terceiro aspecto ao 

introduzir a noção de estado entre os anos de 1860 a 1870. Essa noção foi alterada inúmeras 

vezes até ser nomeada como “fundo psíquico”. De fato, o estado torna-se o objeto privilegiado 

da psiquiatria em detrimento da noção de doença. Além disso, o estado não se assemelhava em 
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nada ao processo nem a causa de uma doença. O estado era a base anormal, uma espécie de 

fundo causal permanente, a partir do qual se desenvolveriam vários tipos de doença. 

De todo modo, importante esclarecer ainda neste ponto a diferença da noção de estado 

em relação à noção de predisposição. A predisposição indicava a virtual possibilidade de um 

indivíduo desenvolver determinada doença e não várias. Além disso, a presença ou 

identificação de uma predisposição não classificava o indivíduo como anormal. Essa 

perspectiva se abre no enfoque a seguir: 

 

O estado é um verdadeiro discriminante radical. Quem é sujeito a um estado, 
quem é portador de um estado, não é um indivíduo normal. Por outro lado, 
esse estado que caracteriza um indivíduo dito anormal tem a seguinte 
particularidade: sua fecundidade etiológica é total, é absoluta. O estado pode 
produzir qualquer coisa, a qualquer momento e em qualquer ordem. Pode 
haver doenças físicas que se conectam a um estado; pode haver doenças 
psicológicas. Pode ser uma deformidade, um distúrbio funcional, um impulso, 
um até de delinquência, a embriaguez. (FOUCAULT, 2001, p. 397). 

 

O grande feito da noção de estado foi funcionar como um conceito guarda-chuva que 

possibilitou integrar aspectos aparentemente inconciliáveis. De tal maneira, que permitiu 

acolher qualquer conduta a partir de aspectos fisiológicos, psicológicos, sociológicos, morais e 

até juridicamente desviantes. Essa noção incorporou ainda duas vantagens, uma que permitiu 

estabelecer um modelo fisiológico, e outra, que integrou à patologia a medicalização do 

anormal. Essa concepção se soma ao enfoque a seguir: 

 

O que é esse estado? É precisamente a estrutura ou o conjunto estrutural 
característico de um indivíduo, ou que teve seu desenvolvimento 
interrompido, ou que regrediu de um estado de desenvolvimento ulterior a um 
estado de desenvolvimento anterior. [...]. Foi o paradoxo de uma patologia do 
anormal que suscitou, como elemento de funcionamento, essas grandes teorias 
ou essas grandes estruturações. Só que, se isolarmos e se valorizarmos (como 
fizeram todos os psiquiatras, de Falret ou Griesinger a Magnan ou Kraepelin) 
essa noção de estado, espécie de fundo causal que é, em si, uma anomalia, 
teremos de repor esse estado no interior de uma série capaz de produzi-lo e de 
justificá-lo. (FOUCAULT, 2001, p. 398-399). 

 

Posto que a psiquiatria tenha reivindicado e edificado essa noção de estado para o seu 

domínio, estabelecendo essa nova nosografia que identificava os estigmas no corpo do 

indivíduo anormal, restava saber o que sustentaria epistemologicamente esses estigmas 

cravados no corpo do anormal. No final do século XIX, a psiquiatria vai agregar algumas das 

ideias lançadas por volta de 1866, por Gregor Mendel, incorporando o conceito de 
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hereditariedade. Entretanto, essa aderência não será fidedigna aos princípios mendelianos, 

conforme percebe-se no trecho a seguir: 

 

O estudo da hereditariedade, ou a atribuição à hereditariedade da origem do 
estado anormal, constitui essa “metassomatização” que é tornada necessária 
para todo o edifício. Essa metassomatização e esse estudo da hereditariedade 
apresentam por sua vez certo número de vantagens na tecnologia psiquiátrica. 
Primeiro um laxismo causal indefinido laxismo que se caracteriza ao mesmo 
tempo pelo fato de que tudo pode ser causa de tudo. Na teoria da 
hereditariedade psiquiátrica, está estabelecido que não apenas uma doença de 
certo tipo pode provocar nos descendentes uma doença do mesmo tipo, mas 
que ela também pode produzir, com idêntica probabilidade, qualquer outra 
doença de qualquer tipo. Muito mais, não é necessariamente uma doença que 
provoca outra, mas algo como um vício, um defeito. A embriaguez, por 
exemplo, vai provocar na descendência qualquer outra forma de desvio de 
comportamento, seja o alcoolismo, claro, seja uma doença como a 
tuberculose, seja uma doença mental ou mesmo um comportamento 
delinquente. (FOUCAULT, 2001, p. 399). 

 

A hereditariedade psiquiátrica lança bases para construção de redes hereditárias que 

associam desvios, alterações fisiológicas e perturbações psicológicas aos seus descendentes. A 

partir do estudo da árvore genealógica do indivíduo anormal podia-se explicar a peculiaridade 

do seu estado ou condição, conforme indica Mader (2010) no trecho a seguir: 

 

O corpo da hereditariedade é um "metacorpo:" é um grande, composto, 
transindividual "corpo" montado de muitos corpos genealogicamente 
relacionados por descendência, mas ligada de forma igual e mais importante 
por comportamentos anormais considerados descendentes do outro 
(FOUCAULT, 2003a, p. 315-317). Elementos anormais de organismos 
individuais ancestrais tornam-se elementos unificados, do metacorpo 
hereditário do paciente. Esta condição composta de fundo, o metacorpo, é, em 
seguida, a causa de motivos para efeitos patológicos no nível do paciente 
individual. O ponto chave aqui é que: “funções de hereditariedade no nível 
deste metacorpo, esta meta somatização como o corpo fantástico de 
anormalidades físicas ou funcionais ou comportamentais que é a origem do 
aparecimento da “condição” (FOUCAULT, 2003a, p. 314). 
(FOUCAULT,2003 Apud MADER, 2010, p. 192, tradução nossa).22 

 

                                                 
22 The body of heredity is a “metabody:” it is a great, composite, transindividual “body” assembled of many 
bodies genealogically related by descent, but linked equally and more importantly by abnormal behaviors 

considered to be offspring of each other (Foucault 2003a, 315–317). Abnormal elements of individual ancestral 

bodies become elements of the unified, hereditary metabody of the patient. This composite background condition, 

the metabody, is then the explanatory cause for pathological effects at the level of the individual patient. The key 

point here is that:“heredity functions—at the level of this metabody, this metasomatization—as the fantastic body 

of physical or functional or behavioral abnormalitiesthat is the origin of the appearance of the “condition” 
(Foucault 2003a, 314) (versão original). 
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A psiquiatria iria assim incorporando a noção de hereditariedade ao seu modo de 

funcionamento e empreendendo o estudo da árvore genealógica como uma ferramenta de 

análise. Vejamos como ocorria este tipo estudo realizado pela psiquiatria no trecho a seguir que 

descreve a análise feita por Lombroso de um criminoso: 

 

Trata-se de um estudo que tinha sido feito por Lombroso sobre um assassino 
italiano. Esse assassino italiano se chamava Misdea. Ele tinha uma família 
muito numerosa; estabeleceu-se então a árvore genealógica da sua família para 
conseguir apreender o ponto de formação do “estado”. Seu avô não era muito 
inteligente, porém muito ativo. Ele tinha um tio imbecil, outro tio esquisito e 
irascível, um terceiro tio coxo, um quarto tio que era um padre meio imbecil 
e irascível; e, quanto ao seu pai, era esquisito e beberrão. O irmão mais velho 
era obsceno, epiléptico e beberrão, seu irmão mais moço era sadio, o quarto 
era impetuoso e beberrão, o quinto tinha um caráter indócil. O segundo da 
série, pois, era nosso assassino. Vocês estão vendo que a hereditariedade 
funciona como o corpo fantástico das anomalias tanto corporais, como 
psíquicas, funcionais ou de comportamento, que vão estar na origem – no nível 
desse metacorpo, dessa metassomatização – do aparecimento do “estado”. 
(FOUCAULT, 2001, p. 400). 

 

Essa causalidade hereditária ajudará a procurar nos ascendentes a origem daquele 

estado. As origens de uma aberração sexual poderiam ser assim identificadas em um 

antepassado. Deste modo, a psiquiatria, ao se referir ao instinto sexual, pôde relacionar 

mecanismos anteriores à reprodução.  

O olhar da psiquiatria do anormal não vai ficar limitado a uma técnica do prazer e do 

instinto sexual, pois vai se deslocar para a questão da reprodução, do casamento, numa nova 

tecnologia para determinar o que seria útil, nocivo, perigoso, saudável ou não (FOUCAULT, 

2001, p. 400-401). 

Não se pode esquecer que a psiquiatria, inicialmente, institucionalizou-se como ramo 

da Higiene Pública, tendo como o principal papel a proteção social, pois deveria prever e 

diagnosticar os perigos para a sociedade. Portanto, desde que foi estabelecido este patamar da 

causalidade hereditária, nessa construção sócio-histórica do indivíduo anormal emerge outro 

elemento fundamental que se soma à noção de hereditariedade. A noção de degeneração vem 

reforçar a necessidade de a psiquiatria funcionar como uma tecnologia de controle dos riscos à 

espécie, segundo afirma Foucault a seguir: 

 

A “degeneração” é formulada em 1857 por Morel, isto é, na época mesma em 
que Falret estava liquidando a monomania e construindo a noção de estado. É 
a época em que Baillarger, Griesinger, Luys propõem modelos neurológicos 
do comportamento anormal; é a época em que Lucas percorre o domínio da 
hereditariedade patológica. A degeneração é a peça teórica maior da 
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medicalização do anormal. O degenerado, digamos, numa palavra, que é o 
anormal mitologicamente – ou, se preferirem, cientificamente – medicalizado. 
(FOUCAULT, 2001, p. 401). 

 

Desde que a psiquiatria passa se ocupar do não patológico e vai deixando para segundo 

plano a preocupação com a cura da doença, o grande desafio de que se ocupa é identificar os 

traços hereditários e degenerativos nesse metacorpo para avaliar os riscos e os perigos para a 

sociedade. A psiquiatria havia se tornado uma tecnologia para o anormal. Segundo esclarece 

Foucault: 

 

Claro, a medicina mental do início do século dava uma grande importância à 
incurabilidade, mas, precisamente, a incurabilidade era definida como tal em 
função do que devia ser o papel maior da medicina mental, isto é, curar. A 
incurabilidade era apenas o limite atual de uma curabilidade essencial à 
loucura. Mas a partir do momento em que a loucura se apresenta efetivamente 
como tecnologia do anormal, dos estados anormais fixados hereditariamente 
pela genealogia do indivíduo, vocês percebem que o próprio projeto de curar 
não tem sentido. De fato, é esse sentido terapêutico que desaparece com o 
conteúdo patológico do domínio coberto pela psiquiatria. A psiquiatria não 
visa mais, ou não visa mais essencialmente à cura. Ela pode propor (e é o que 
efetivamente ocorre nessa época) funcionar simplesmente como proteção da 
sociedade contra os perigos definitivos de que ela pode ser vítima de parte das 
pessoas que estão no estado anormal. (FOUCAULT, 2001, p. 402). 

 

A incorporação de todas essas teorias pela psiquiatria no desenvolvimento de uma 

tecnologia do anormal, possibilitou a constituição de um outro tipo de racismo diferente do 

étnico. Esse racismo voltou-se contra os grupos classificados como anormais. Essa aparelhagem 

discursiva constituiu-se um terreno fértil para as teorias eugênicas.  

Ora, todas essas teorias sobre o anormal e a eugenia forneceram elementos que 

sustentaram mais tarde o desenvolvimento de programas como “Eutanásia” da Alemanha 

nazista, iniciados antes da Guerra, em 1º de setembro de 1939. Esse programa visava à 

purificação da raça ariana. Nesse sentido, médicos e enfermeiros deveriam identificar entre os 

pacientes indivíduos com alguma deficiência física ou mental para serem encaminhados a 

centros de extermínio. Acredita-se que cerca 200 mil deficientes tenham sido exterminados 

durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. 

Portanto, não é de se estranhar que a psiquiatria alemã à época do nazismo tenha 

integrado facilmente o racismo endêmico (étnico) a esse racismo contra o anormal. Essa 

perspectiva se abre no enfoque a seguir: 
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O racismo que nasce na psiquiatria dessa época é o racismo contra o anormal, 
é o racismo contra os indivíduos, que, sendo portadores seja de um estado, 
seja de um estigma, seja de um defeito qualquer, podem transmitir a seus 
herdeiros, da maneira mais aleatória, as consequências imprevisíveis do mal 
que, trazem em si, ou antes, do não normal que trazem em si. É, portanto, um 
racismo que terá por função não tanto a prevenção ou a defesa de um grupo 
contra outro, quanto a detecção, no interior mesmo de um grupo, de todos os 
que poderão ser efetivamente portadores do perigo. (FOUCAULT, 2001, p. 
403). 

 

De certo modo, as ideias da teoria de degeneração tiveram gradativamente uma perda 

do seu crédito tanto que a psiquiatria de forma geral acabou abandonando esses pressupostos 

ainda no século XX. Porém, a psiquiatria ainda vem ocupando um lugar de defesa social, pois 

ainda vicejam as célebres interpelações do tribunal aos psiquiatras sobre a periculosidade do 

indivíduo, a punibilidade do sujeito e se pode ser curado. Questões que são sem significado do 

ponto de vista médico, patológico ou jurídico, mas têm significado para uma medicina do 

anormal. Essa perspectiva abre-se no enfoque a seguir: 

 

O “estado anormal”, a multiplicação de novas condutas consideradas 
patológicas e o caráter incurável dos degenerados transformaram essa 
psiquiatria ampliada em uma instância privilegiada de criação e articulação de 
biopolíticas da população. Essa biopolítica não tem o objetivo de curar ou de 
normalizar os desvios, seu objetivo prioritário é antecipar a emergência do 
perigo. Com essa finalidade, será construído um instrumento médico-político 
capaz de controlar a hereditariedade da grande família dos degenerados e, ao 
mesmo tempo, controlar as populações e raças consideradas perigosas: as 
estratégias higiênicas e eugênicas dos séculos XIX e XX. (CAPONI, 2009, p. 
543). 

 

Foram descritos alguns aspectos da psiquiatrização do caso Charles Jouy e seus 

desdobramentos. Nesse sentido, verificou-se como a psiquiatria tornou a ciência do anormal. 

No subcapítulo seguinte discute-se o modelo de exclusão e inclusão. 

 

7.2 O MODELO DE EXCLUSÃO DO LEPROSÁRIO E O MODELO DE INCLUSÃO DO 

PESTÍFERO 

 

Neste tópico propõe-se discutir dois modelos: o do leprosário e o do pestífero abordados 

por Foucault no curso “Os Anormais”. Esses modelos tiveram um funcionamento distinto com 

suas formulações e elementos próprios. Exemplos do passado, mas que podem se constituir 

ainda instrumentos de análise na contemporaneidade.  



178 

Na Idade Média havia uma doença conhecida como lepra (hanseníase) que naquela 

época não tinha tratamento ou cura. Naquele período, as pessoas acometidas por lepra eram 

isoladas. A enfermidade do leproso era frequentemente associada ao pecado e vista de uma 

perspectiva religiosa, conforme esclarece o trecho a seguir: 

 

Em uma época que em que as doenças e as deficiências eram consideradas 
sinais exteriores do pecado, causadas pela punição divina, era de se esperar 
que a igreja tivesse grande domínio sobre elas. Assim, competia às autoridades 
eclesiásticas considerarem uma pessoa leprosa ou não. Em algumas regiões 
da Europa o suspeito de ter lepra passava por um verdadeiro processo, afinal, 
se ele tinha sido condenado por Deus, também deveria ser pelos homens, no 
qual um júri de leprosos, supostos conhecedores da doença, decidia se ele de 
fato tinha ou não a enfermidade. Somente no século XV, médicos, barbeiros 
ou cirurgiões passaram a ser ouvidos regularmente para confirmar ou não a 
doença. No entanto, apesar dos novos conhecimentos o exame era muito 
superficial, limitando-se ao rosto e às mãos, o que permitia a classificação 
equivocada como leprosos, de portadores de diversas doenças com 
manifestações dermatológicas. (PINTO, 1995, p. 135). 

 

De certo modo, a exclusão do leproso durante a Idade Média era uma prática social. 

Essa prática era regulada segundo um conjunto de regras que impedia o contato do leproso com 

outras pessoas. 

Era uma prática que isolava o portador de lepra, impedia o contato, rejeitava-o 

expulsando para fora da comunidade, para fora dos muros da cidade e separava assim esses 

grupos humanos em função da enfermidade. Conforme esclarece Foucault: 

 

É a que era rejeitada, era rejeitada no sentido estrito nas trevas exteriores. 
Enfim, em terceiro lugar, essa exclusão do leproso implicava a desqualificação 
– talvez não exatamente moral, mas em todo caso jurídica e política – dos 
indivíduos assim excluídos e expulsos. Eles entravam na morte, e vocês sabem 
que a exclusão do leproso era regularmente acompanhada de uma espécie de 
cerimônia fúnebre, no curso da qual eram declarados mortos (e, por 
conseguinte, seus bens, transmissíveis) os indivíduos que eram declarados 
leprosos e que iam partir para esse mundo exterior e estrangeiro. 
(FOUCAULT, 2001, p. 54). 

 

Excetuando os aspectos ritualísticos e históricos específicos desse processo de exclusão 

do leproso, experiência cristalizada no extremo de exclusão do indivíduo do mundo dos vivos 

por meio de uma morte simbólica, mas com consequências jurídicas e políticas. Pode-se 

perceber mais tarde alguns desdobramentos desse modelo do leprosário nos últimos séculos. 

Nos procedimentos de internação dos vadios, pobres e loucos no passado em hospitais 

e manicômios, e mais recentemente do usuário de drogas via interdição judicial ou no caso dos 
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portadores de transtorno mental em conflito com a lei, em medida de segurança. Esses 

procedimentos desqualificam os como sujeito de direito, impedindo os de gerir suas próprias 

vidas e bens. Outro exemplo clássico do efeito de exclusão é a produção do encarceramento de 

delinquentes e criminosos com a privação de liberdade, conforme esclarece Foucault a seguir: 

 

Em suma, eram de fato práticas de exclusão, práticas de rejeição, práticas de 
“marginalização”, como diríamos hoje. Ora, e sob essa forma que se descreve, 
e a meu ver ainda hoje, a maneira como o poder se exerce sobre os loucos, 
sobre os doentes, sobre os criminosos, sobre os desviantes, sobre as crianças, 
sobre os pobres. Descrevem-se em geral os efeitos e os mecanismos de poder 
que se exercem sobre eles como mecanismos e efeitos de exclusão, de 
desqualificação, de exílio, de rejeição, de privação, de recusa, de 
desconhecimento; ou seja, todo o arsenal dos conceitos e mecanismos 
negativos da exclusão. (FOUCAULT, 2001, p. 54). 

 

Esse modelo de exclusão vai persistir por um bom tempo. De fato, no século XVII teve 

curso uma grande perseguição e captura de mendigos, ociosos, vagabundos e libertinos. Por 

uma determinação da administração real toda essa população flutuante foi expulsa da cidade de 

diferentes modos pelo internamento em Hospitais ou por outra forma de exclusão. No entanto, 

esse modelo de exclusão com o tempo vai perder força, segundo Foucault: “Afinal de contas, 

parece-me que o modelo ‘exclusão dos leprosos’, o modelo do indivíduo expulso para purificar 

a comunidade, acabou desaparecendo, grosso modo, em fins do século XVII início do século 

XVIII” (FOUCAULT, 2001, p. 55). 

O modelo clássico de exclusão dos leprosos vai desaparecer, mas persistirá na sociedade 

ocidental de outro modo a ideia de exclusão e marginalização. Embora distante dos rituais da 

Idade Média ainda hoje alguns aspectos desse modelo continuam presentes, por exemplo, 

recentemente ocorreu em 2012 uma ação da polícia militar promovida em conjunto com o 

município e o Estado de São Paulo. Essa ação chamada oficialmente de operação cracolândia 

foi vulgarmente conhecida como Operação Sufoco.  

A Cracolândia é uma região no centro da cidade de São Paulo onde havia uma grande 

concentração de usuários de crack e moradores de rua. Essa operação expulsou vários usuários 

de Crack daquela região. A intervenção na Cracolândia resultou na época em várias prisões, 

internações e mostrou-se uma ação truculenta pelo emprego de violência policial.  

Nessa operação foram identificados os mesmos expedientes do modelo do leprosário 

como exclusão ao expulsá-los do centro e isolamento ao interná-los em comunidades 

terapêuticas. Essa operação foi alvo de severas críticas por ter sido considerada uma ação 

higienista e denunciada por violação de Direitos Humanos. 
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Deixando por ora o modelo do leprosário, é preciso destacar outro modelo a partir do 

surgimento da peste negra ou peste bubônica na Europa. A Europa no século XIV foi assolada 

pela peste negra e estima-se que tenha ceifado a vida mais de um terço da população europeia. 

A peste bubônica era causada por uma bactéria e transmitida ao ser humano por meio de pulgas 

de ratos pretos. 

Nesse contexto percebe-se que o recuo e avanço dessa epidemia na Europa provocou 

um impacto significativo na organização dos modos de enfrentamento da doença. As 

autoridades elaboraram novas formas de exercício de poder sobre as populações infectadas, 

possibilitando a edificação de uma forma específica de intervenção e controle sobre os 

indivíduos infectados, que se pode chamar de modelo de inclusão do pestífero. Conforme refere 

Foucault: 

 

Em compensação, outra coisa, outro modelo foi não estabelecido, mas 
reativado. Esse modelo é quase tão antigo quanto o da exclusão do leproso. É 
o problema da peste e do policiamento da cidade empesteada. Parece-me que, 
no fundo, no que diz respeito ao controle dos indivíduos, o Ocidente só teve 
dois grandes modelos: um é o da exclusão do leproso; o outro é o modelo da 
inclusão do pestífero. E creio que a substituição, como modelo de controle, da 
exclusão do leproso pela inclusão do pestífero é um dos grandes fenômenos 
ocorridos no século XVIII. (FOUCAULT, 2001, p. 55). 

 

A peste provocou a adoção de novas medidas para o controle do avanço da doença na 

cidade. É nesse contexto que se vê surgir o modelo de pestífero. O modelo de pestífero era 

aplicado na ocasião da decretação de quarentena numa cidade, ou subúrbio onde era constituído 

um território fechado. O modelo de pestífero projetava sobre determinado e limitado território 

um conjunto de elementos reguladores do fluxo e disposições físicas das pessoas naquele 

espaço.  

Nesse aspecto se difere do modelo do leprosário pela presença de limites claramente 

demarcados, mas as diferenças não se restringem somente a esse elemento. De fato, o modelo 

de pestífero funciona inversamente ao modelo do leprosário, pois nele a população afetada é 

incluída em determinados espaços da cidade e não excluída ou expulsa. Além disso, não repelia 

a população da qual a cidade queria purificar-se para um território confuso, pois, geralmente, 

esse território era objeto de uma análise detalhada e de um minucioso policiamento. Conforme 

descreve Foucault no trecho a seguir: 

 

A cidade em estado de peste – vou citar para vocês toda uma série de 
regulamentos, aliás, absolutamente idênticos uns aos outros, que foram 
publicados desde o fim da Idade Média até o início do século XVIII – era 
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dividida em distritos, os distritos eram divididos em quarteirões, e então 
nesses bairros eram isoladas as ruas e havia em cada rua vigias, em cada 
quarteirão inspetores, em cada distrito responsáveis por eles e na cidade 
mesma seja um governador nomeado para tanto, seja escabinos que, no 
momento da peste, receberam um suplemento de poder. Portanto, análise do 
território em seus elementos mais pormenorizados; organização, através desse 
território assim analisado, de um poder contínuo, e contínuo em dois sentidos. 
De um lado, por causa dessa pirâmide, de que eu lhes falava há pouco. Das 
sentinelas postadas diante das portas das casas, na extremidade das ruas, aos 
responsáveis pelos quarteirões, aos responsáveis pelos distritos e aos 
responsáveis pela cidade, vocês têm uma espécie de grande pirâmide de poder 
na qual nenhuma interrupção devia ocorrer. (FOUCAULT, 2001, p. 56). 

 

Nesse meticuloso esquema de organização e controle das relações de poderes que estão 

dispostos de forma piramidal e exercidos de modo contínuo no modelo de pestífero. Encontram-

se os elementos históricos de uma genealogia do poder constituintes de um novo poder 

normalizador que surge das práticas disciplinadoras. Poder que vem destacar-se no século 

XVIII em detrimento do poder do soberano. 

Ora, um traço comum desse modelo de pestífero era um esquema bem organizado e 

minucioso de vigilância e controle. Havia sentinelas nas esquinas e inspetores nos quarteirões 

e distritos que faziam inspeção duas vezes ao dia e deveriam olhar e registrar tudo que fosse 

observado. Afirma Foucault que: 

 

De fato, no início da quarentena, todos os cidadãos presentes na cidade deviam 
dar seu nome. Seus nomes eram anotados numa série de registros. Alguns 
desses registros ficavam na mão dos inspetores locais, os outros ficavam em 
poder da administração central da cidade. E todos os dias os inspetores deviam 
passar diante de cada casa, parar e fazer a chamada. A cada indivíduo era 
atribuída uma janela na qual devia se mostrar e, quando chamavam seu nome, 
ele devia se apresentar nessa janela, estando entendido que se não se 
apresentava é que estava de cama; e se estava de cama, é que estava doente; 
e, se estava doente, é que era perigoso. (FOUCAULT, 2001, p. 56-57). 

 

Nada podia escapar ao escrutínio do olhar e controle dessa rede de vigias nesse modelo 

do pestífero. Nesse sentido, verifica-se aí  um dos princípios ancestrais do panóptico de Jeremy 

Bentham. O panóptico era uma estrutura idealizada para instituições como escolas, prisões e 

hospitais. Era um edifício circular que no centro tinha uma torre de vigilância e celas à sua 

volta. No centro na torre ficava um vigia que teria o controle visual das celas ao seu redor, mas 

o indivíduo na cela não conseguiria ver o vigia. Esperava-se com essa disposição estrutural 

impactar psicologicamente o preso fazendo se sentir observado o tempo todo. 

O sistema de controle elaborado para o panóptico tinha uma vantagem em relação ao 

sistema de vigilância do pestífero, pois necessitava apenas de um vigia para obter o mesmo 
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efeito. A maximização dos efeitos de um poder que se exerce initerruptamente para o controle 

e vigilância dos corpos. Por isso, a ideia do panóptico parece ter sido um aperfeiçoamento desse 

princípio presente no modelo do pestífero. 

A quarentena era regulada de uma forma em que indivíduos suspeitos de algum modo 

de exposição à doença, poderiam ser reclusos e observados durante um período, visando à 

detecção e ao controle da transmissão da doença. Não se tratava de excluir um corpo 

corrompido pelo pecado do leproso, mas incluir um corpo vigiado e controlado. Conforme 

esclarece Foucault no trecho a seguir: 

 

Ora, vocês estão vendo que uma organização como essa é, de fato, 
absolutamente antitética, oposta, em todo caso, a todas as práticas relativas 
aos leprosos. Não se trata de uma exclusão, trata-se de uma quarentena. Não 
se trata de expulsar, trata-se ao contrário de estabelecer, de fixar, de atribuir 
um lugar, de definir presenças, e presenças controladas. Não rejeição, mas 
inclusão. Vocês estão vendo que não se trata tampouco de uma espécie de 
demarcação maciça entre dois tipos, dois grupos de população: a que é pura e 
a que é impura, a que tem lepra e a que não tem. Trata-se, ao contrário, de uma 
série de diferenças sutis e constantemente observadas entre os indivíduos que 
estão doentes e os que não estão. Individualização, por conseguinte divisão e 
subdivisão do poder, que chega a atingir o grão fino da individualidade. 
(FOUCAULT, 2001, p. 57). 

 

Há características distintas entre o modelo do pestífero e o modelo do leprosário. Na 

intervenção na população pelo modelo do pestífero não ocorre marginalização e distanciamento 

dos indivíduos, pois o que percebemos ocorrer nessa abordagem é o contrário uma aproximação 

meticulosa intensa do poder sobre cada indivíduo. Além destes, outro aspecto marcante do 

modelo do pestífero é a ausência de um ritual de purificação. Todavia, existe uma tentativa de 

maximizar a saúde e força dos indivíduos. 

O indivíduo leproso na Idade Média, muitas vezes, era obrigado utilizar um guizo. Desta 

forma era possível as pessoas não doentes evitá-los ao perceberem a sua aproximação. A 

população de leprosos estava marcada definitivamente. No caso da peste era maximizado um 

exame constante e regular da população para verificar se estava em conformidade com a norma 

de saúde definida (FOUCAULT, 2001, p. 58).  

De fato, existiu uma produção literária sobre a peste que destacou o medo da população, 

a decomposição do indivíduo, que abandona seu estatuto, as leis e se entrega a um frenesi 

orgiástico diante de sua iminente finitude. Essa expectativa foi apenas um devaneio literário. 
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Ora, não foi o desregramento ou afrouxamento das regras sociais que se sucedeu à peste. 

Na verdade, ao contrário, ocorre a difusão do exercício de poder político em toda sua 

capilaridade e plenitude impactando cada indivíduo. 

No contexto da peste desenvolve-se um controle policial extremo da população sobre a 

comunidade com suas comunicações perigosas e contatos proibidos. Essas exigências refletem 

quase os rigores de uma disciplinarização militar. Essa perspectiva se acrescenta no enfoque a 

seguir: 

 

Entre o sonho de uma sociedade militar e o sonho de uma sociedade 
empesteada, entre esses dois sonhos que vemos nascer nos séculos XVI-XVII, 
se estabelece, como vocês veem, uma pertinência. E, de fato, creio que o que 
contou politicamente a partir, justamente, dos séculos XVI-XVIII não foi o 
velho modelo da lepra, de que sem dúvida encontramos um derradeiro resíduo 
ou, enfim, uma das derradeiras grandes manifestações, na exclusão dos 
mendigos, dos loucos, etc., e no grande “internamento”. Esse modelo foi 
substituído, no curso do século XVII, por outro, muito diferente. A peste 
substituiu a lepra como modelo de controle político, e é essa uma das grandes 
invenções do século XVIII, ou em todo caso da Idade Clássica e da monarquia 
administrativa. (FOUCAULT, 2001, p. 59). 

 

O século XVIII foi um período de grande efervescência política e mudanças. Com a 

Revolução Francesa ocorria a queda do antigo regime e a ascensão da burguesia na França. Na 

Inglaterra, com o aparecimento das primeiras indústrias de tecido e algodão tinha início a 

Revolução Industrial. É neste cenário que vemos declinar um modelo controle político negativo 

(leprosário) e sobressair um novo modelo de controle político positivo (pestífero) de gestão da 

população. Embora ainda permaneçam alguns resquícios da tecnologia negativa do leprosário 

em alguns contextos, conforme pode-se constatar no trecho a seguir: 

 

Eu diria em linhas gerais o seguinte: que, no fundo, a substituição do modelo 
da lepra pelo modelo da peste corresponde a um processo histórico 
importantíssimo que chamarei, numa palavra, de invenção das tecnologias 
positivas de poder. A reação à lepra é uma reação negativa; é uma reação de 
rejeição, de exclusão, etc. A reação à peste é uma reação positiva; é uma 
reação de inclusão, de observação, de forma, ao de saber, de multiplicação dos 
efeitos de poder a partir do acúmulo da observação e do saber. Passou-se de 
uma tecnologia do poder que expulsa, que exclui, que bane, que marginaliza, 
que reprime, a um poder que é enfim um poder positivo, um poder que fabrica, 
um poder que observa, um poder que sabe e um poder que se multiplica a 
partir de seus próprios efeitos. (FOUCAULT, 2001, p. 59-60). 

 

Acabamos de ver aspectos importante na distinção entre os modelos do leprosário e do 

pestífero, enquanto tecnologias de poder negativas, no caso dos leprosários, e positivas, no caso 
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dos pestíferos. Em seguida, discutem-se aspectos relativos ao anormal e ao poder de 

normalização. 

 

7.3 O ANORMAL E O PODER DE NORMALIZAÇÃO 

 

Nessa genealogia destacada até agora viu-se como algumas categorias privilegiadas 

historicamente como figuras fora da normalidade. Todavia, os critérios que forjaram cada 

personagem anormal estavam em conformidade com o regime de verdades de seu respectivo 

período histórico. Explicam-se algumas tecnologias negativas e positivas de controle dos 

indivíduos, e destaca-se o desenvolvimento das relações entre os poderes médico e judiciário 

nas práticas discursivas com seus jogos de verdade. 

No entanto, merece destaque na Idade Moderna outra relação de forças que se estabelece 

de modo ininterrupto sem os rituais da Idade Média ou do soberano. Essa nova modalidade de 

poder com seus dispositivos disciplinares teve um efeito na docilização dos corpos dos 

anormais, segundo Foucault a seguir: 

 

Ele propõe, na verdade, um terceiro termo, isto é, ele pertence 
verossimilmente – e é o que eu gostaria de mostrar a vocês – ao funcionamento 
de um poder que não é nem o poder judiciário nem o poder médico, um poder 
de outro tipo, que eu chamarei, provisoriamente e por enquanto, de poder de 
normalização. (FOUCAULT, 2001, p. 52). 

 

De fato, na técnica do exame dos anormais a conjugação entre os poderes Judiciário e 

médico possibilita destacar o poder de normalização. Esse poder modula o poder médico e o 

Judiciário a funcionarem enquanto instância de controle do anormal. Essa concepção se 

acrescenta ao trecho seguinte: 

 

Essa técnica geral do governo dos homens comporta um dispositivo típico, 
que é a organização disciplinar de que lhes falei ano passado. Esse dispositivo 
tipo é finalizado pelo quê? Por algo que podemos chamar, acho eu, de 
“normalização”. Este ano, portanto, não vou mais me consagrar à mecânica 
mesma dos aparelhos disciplinares, mas a seus efeitos de normalização, aquilo 
para que são finalizados, aos efeitos que eles obtêm e que podemos colocar no 
item “normalização”. (FOUCAULT, 2001, p. 61). 

 

De certo modo, na Idade Moderna aparece de forma rudimentar o poder de 

normalização. Nesse sentido, desde o século XVII desenvolvem-se técnicas de normalização 

como efeitos desse poder aplicado à sexualidade. Essa normalização se configura num contexto 
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de repressão da sexualidade analisado por alguns autores, conforme afirma Foucault: “Certos 

números de obras foram consagrados ao assunto, e recentemente traduziram em francês um 

livro de Van Ussel que se chama A repressão da sexualidade ou História da repressão da 

sexualidade” (FOUCAULT, 2001, p. 53). 

Em outras palavras, grande parte dessas obras revelam a função de repressão como 

aspecto central do poder. Por outro lado, Foucault procurará demonstrar outro tipo de estudo 

do poder por meio da análise dos processos de normalização da sexualidade desde o século 

XVII.  

Nas escolas cristãs, o onanismo era abordado nos procedimentos confessionais. No 

século XVIII, em torno da criança masturbadora desenvolve-se uma pedagogia médica na 

cruzada antimasturbação. A sexualidade infantil, ao longo da Idade Moderna e mais tarde no 

século XIX, foi alvo de tecnologias de controle. No século XVIII, os médicos indicavam que a 

masturbação na criança poderia ser a causa de diversas enfermidades.  

No caso de Charles Jouy, o desenvolvimento interrompido de uma sexualidade infantil 

é o requisito necessário para atribuição de um estado permanente de anormalidade ou de uma 

condição favorável ao desenvolvimento de várias doenças. As duas abordagens estão 

estritamente relacionadas às perspectivas de uma medicalização, pois, geralmente, apresentam 

um escopo de análise vinculada ao binômio patológico/não patológico ou normal/anormal. 

A psiquiatria positivista do século XIX influenciada pelas ideias de Comte buscava 

estabelecer uma nosografia a partir de parâmetros quantificáveis e mensuráveis. O 

estabelecimento de uma norma e análise dos seus desvios possibilitava uma discriminação entre 

normal e patológico. Esse modelo de análise e interpretação da noção de patológico sofreu 

críticas de alguns teóricos na contemporaneidade. Conforme indica Caponi no trecho a seguir: 

 

Como Canguilhem insistirá, a distinção entre o normal e o patológico é algo 
muito diferente de uma simples variação quantitativa, como imaginaram 
Claude Bernard, Auguste Comte ou Emile Durkheim. Existe, pelo contrário, 
uma diferença qualitativa substancial entre um e outro estado que não pode 
ser reduzida a cálculos, médias ou constantes. “O patológico implica um 
sentimento direto e concreto de sofrimento e de impotência, sentimento de 
vida contrariada”. (CANGUILHEM, 1990, p. 187 apud CAPONI, 2009, p. 
536). 

 

Nota-se, sobretudo no caso Charles Jouy, os efeitos do poder de normalização exercido 

sobre o corpo sexualizado e infantilizado do camponês. O corpo que é atravessado por 

dispositivos disciplinares como exame. O corpo do aldeão assujeitado por vários exames e 

transformado num personagem anormal.  



186 

Foucault critica a ênfase dada por algumas teorias da sexualidade à ideia de um poder 

de repressão. Por esse motivo procura ressaltar em seus estudos os aspectos de um poder de 

normalização. Nesse sentido descreve no curso os movimentos da medicina e da psiquiatria na 

tentativa de estender seu domínio sobre a sexualidade. 

Esses movimentos buscavam estabelecer um estatuto científico apoiado em referências 

no campo da biologia e neurologia. Para a psiquiatria, a constituição de uma teoria própria que 

se aproximasse das ciências naturais era uma maneira de se obter o reconhecimento do mundo 

científico na época.  

 A abordagem de Foucault sobre a sexualidade difere de outras correntes do 

conhecimento, sobretudo por não superestimar o aspecto moralizante da repressão. Os seus 

estudos relevaram uma dimensão medicalizante na abordagem da sexualidade e sua referência 

à norma. De certo modo, essa dimensão moralizante já referida pode ser encontrada em algumas 

teorias da subjetividade como a psicanálise e psicologia. 

A psiquiatria configurava-se, assim, no século XIX, como uma ciência aplicada sobre 

os indivíduos perigosos ou anormais. Os efeitos da normalização na prática médica produzem 

uma tecnologia do anormal. De fato, a psiquiatria constituiu-se como uma nova tecnologia 

positiva de controle dentro das práticas higienistas e normalizadoras do final do século XIX. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo do trabalho de Foucault deve ser olhado da perspectiva de um pintor 

impressionista para não se perder no jogo/riqueza de luzes, matizes e cores, mantendo um 

necessário distanciamento crítico que permita enxergar para além da textura as configurações 

topológicas de seu pensamento. 

A pesquisa desenvolvida tendo como matéria-prima o conteúdo transcrito do curso “Os 

Anormais” mostrou-se um grande desafio. Diante de um conjunto de ideias e pensamento de 

elevada erudição que mereceu reiteradas leituras da obra de Foucault e de seus comentaristas. 

Trabalhar com o texto de Foucault possibilitou-me inexoravelmente a liberdade de 

apropriar-me de algumas de suas ferramentas conceituais filosóficas. Essa liberdade de análise 

e o uso como caixa de ferramentas é que o autor propõe para todos seus escritos numa entrevista 

dada a Roger Pol-Droit em 1975. Como se verifica no trecho a seguir: 

 

Meu discurso é, evidentemente, um discurso de intelectual e, como tal, opera 
nas redes de poder em funcionamento. Contudo, um livro é feito para servir a 
usos não definidos por aquele que o escreveu. Quanto mais houver usos novos, 
possíveis, imprevistos, mais eu ficarei contente. Todos os meus livros seja 
História da loucura seja outros podem ser pequenas caixas de ferramentas. Se 
as pessoas querem mesmo abri-las, servirem-se de tal frase, tal ideia, tal 
análise como de uma chave de fenda, ou uma chave-inglesa, para produzir um 
curto-circuito, desqualificar, quebrar os sistemas de poder, inclusive, 
eventualmente, os próprios sistemas de que meus livros resultam, pois bem, 
tanto melhor! (FOUCAULT, 2006, p. 52). 

 

Ao realizar o mapeamento das noções de corpo e alma tomamos os relevos dos seus 

levantamentos históricos em um verdadeiro desenho descritivo que possibilitou uma leitura 

específica sobre a constituição do sujeito moderno. A partir da noção de corpo e alma 

desenvolvemos uma análise crítica da genealogia histórica produzida por Foucault no curso “Os 

Anormais”. 

A análise do material transcrito e de comentarista possibilitou perceber os bastidores 

arqueológicos e o arcabouço teórico que resultaram no curso “Os Anormais”. 

O desenho descritivo das configurações de corpo e alma destacou os principais 

elementos textuais a serem tematizados nesta pesquisa como a questão do sujeito, o exame, as 

três figuras (o monstro, o onanista, o indivíduo incorrigível) e o Anormal. 

Havia uma preocupação em manter uma fidelidade aos conceitos e pensamentos 

desenvolvidos por Foucault ao longo do curso. A ideia era, partindo da noção de corpo e alma 
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e dos elementos relevados, apresentar detalhada e criticamente a genealogia histórica produzida 

pelo autor no curso. 

Espontaneamente, a tematização do sujeito foi algo crucial a essa investigação levada a 

cabo no curso “Os Anormais”. Além do próprio autor nos lembrar no texto “O sujeito e o poder” 

como é caro esse tema à sua pesquisa, na verdade, o tema do sujeito é transversal na obra de 

Foucault. 

Por isso, não havia como deixar tratar do sujeito principalmente quando se aborda a 

questão do indivíduo anormal na modernidade. Existe uma gama enorme de sujeitos produzidos 

nas diversas práticas divisoras, alguns dos quais abordamos na análise de curso como sujeito 

criminoso, delinquente, jurídico, punível e sapiente. Todos esses sujeitos fazem parte do grande 

mosaico que constitui o sujeito moderno.  

Ao abordar a questão dos sujeitos delinquentes e criminosos indicamos suscintamente 

alguns dos possíveis desdobramentos dessa noção em personagens anormais que podemos 

encontrar no sistema socioeducativo ou no sistema penal. A crescente aplicação das medidas 

de internação e o aumento do encarceramento é um forte indicador da desvirtuação das normas 

vigentes pelo aparelho Judiciário para inserção desses sujeitos na mecânica do poder de punir. 

Mas o que temos visto a passos largos é minimamente um processo de criminalização 

ou de extermínio da juventude nas periferias. Os usuários de drogas são tratados como sujeitos 

perigosos e inseridos nessa mecânica punitiva. Esse tipo de lógica tem sido um grande 

empecilho para o desenvolvimento de ações de saúde para essa população que tem sido alvo de 

um grotesco processo de criminalização. 

No entanto, é de conhecimento que saberes psicológicos e psiquiátricos têm servido 

mais a uma tecnologia disciplinar/punitiva que propriamente a uma tecnologia da saúde do 

cuidado. Principalmente quando se considera que alguns setores da psicologia e psiquiatria 

defendem a manutenção de internação em instituições asilares de usuários de drogas como 

forma de tratamento, apesar de estar ainda em vigor a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que 

redireciona o atendimento aos portadores de transtorno mental ao modelo assistencial e veda a 

internação em instituições asilares. 

Nesse sentido, os achados arqueológicos e a genealogia histórica desenvolvidas por 

Foucault no curso “Os Anormais” possibilitam desenvolver uma história crítica sobre essas 

teorias da subjetividade e entender os processos ancestrais que influenciaram e impactam as 

práticas psis na atualidade. 

O tema do exame abordado por diversas vezes no curso ressalta a importância desta 

tecnologia da alma para docilização dos corpos. Foucault analisou essa técnica executada a 



189 

princípio por médicos – psiquiatras e psicólogos responsáveis pela produção de sujeitos como 

o delinquente, o criminoso, o perigoso e o louco. O exame como tecnologia da alma tem sido 

peça fundamental da inserção de determinados sujeitos na lógica do encarceramento e da 

internação manicomial. 

O resultado da análise deste dispositivo disciplinar em suas propriedades funcionais 

permitiu compará-los com outros dispositivos disciplinares de contextos distintos. As 

aproximações e semelhanças possíveis verificadas em outros exames em seus aspectos 

sinérgicos e modos de regulação interna possibilitaram a constatação de alguns pontos de 

interseção entre os exames relatados por Foucault e o exame criminológico, sobretudo a questão 

dos duplos jurídico/médico e duplo psicológico moral. 

No entanto, esse campo de análise não se restringiria somente ao exame a que nos 

referimos anteriormente, podendo se estender a outros. Por exemplo, os exames médico-legais 

para portadores de transtorno mental em conflito com a lei ou exame de cessação de 

periculosidade. Nesses encontramos as mesmas noções de duplos, porém os sujeitos produzidos 

seriam outros como o perigoso e o louco.  

A partir do exame médico legal do portador de transtorno mental que cometeu alguma 

infração, verificamos a reiteração do princípio do duplo médico-jurídico, pois através dele o 

juiz determina a medida de segurança, ou seja, o tratamento. No curso da execução da medida 

de segurança é que surge o exame de cessação de periculosidade para que o juiz decida se vai 

suspender a medida de tratamento ou mantê-la. O problema é que as medidas de segurança 

geralmente são cumpridas em hospitais de custódia e tratamento, que são modelos manicomiais 

contrariando as diretrizes da Lei da Reforma Psiquiátrica. 

Existem algumas exceções de medidas de segurança em que o tratamento ocorre na rede 

de Atenção Psicossocial do SUS, principalmente no Programa de Atenção Integral ao Louco 

Infrator –PAILI- de Goiana-GO (SILVA,2010) e no Programa de Atenção Integral ao Paciente 

Judiciário Portador de Sofrimento Mental (PAI-PJ) em Minas Gerais (BARROS-

BRISSET,2010). Esses dois modelos infelizmente não são a regra. 

Além disso, pela legislação, o juiz tem até no máximo três anos para solicitar o exame 

de cessão de periculosidade, porém se o portador de sofrimento mental recebe um parecer 

desfavorável reiteradamente pode ser mantido indefinidamente internado. Nesse caso, a 

manutenção da internação poderia superar a pena máxima de trinta anos prevista para os 

imputáveis e se assemelhar a uma prisão perpétua. 

De fato, o exame de cessação de periculosidade é um dispositivo que tem funcionado a 

serviço da lógica manicomial. Nele está incrustada a noção de sujeito perigoso e necessidade 
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de defesa da sociedade, mais do que própria ideia de desinternação e o cuidado do paciente em 

sofrimento mental. Por isso, o tema do exame destacado por Foucault constitui-se assunto de 

extrema relevância que mereceria uma arqueogenealogia específica dessas práticas discursivas 

na realidade brasileira. Talvez uma arqueologia nos arquivos do Judiciário nas Varas de 

Execução Criminal, ou do Sistema Penitenciário, ou do Instituto de Medicina Social e de 

Criminologia de São Paulo (IMESC). 

A tematização do monstro foi essencial para destacar o detalhamento da genealogia 

desta figura elaborada por Foucault no curso “Os Anormais”. A investigação dessa temática 

conclui que as críticas de Sharpe (2009) não descartam alguns elementos da taxonomia do 

monstro de Foucault (2001) como uma possível ferramenta de análise de fenômenos 

contemporâneos de contextos distintos da França, pois essa ferramenta tem sido utilizada por 

pesquisadores internacionais como Rai (2004) nos seus estudos, sobretudo sobre o monstro 

terrorista uma figura produzida logo depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 

nos Estados Unidos da América. 

Encontramos esse interesse entre pesquisadores nacionais que estudam relações de 

segregação e violência em virtude da rejeição às expressões que não se enquadram na 

heteronormatividade ou associadas ao uso de drogas ilícitas. 

 Leite Junior (2012), seu estudo sobre o monstro, revela o impacto dessa figura ao 

despertar sentimentos de medo, desprezo e reações violentas nas pessoas que implicam em 

interpretações maniqueístas sobre aqueles que encarnam essa representação monstruosa, 

conforme constatamos no trecho a seguir: 

 

E esse temor historicamente criado pelo monstro que vai justificar a maneira 
socialmente reconhecida de lidar com ele: de um lado, o ódio e a violência, de 
outro, o descaso, a humilhação e o escárnio. Talvez não conheçamos uma 
maneira de enfrentar a ameaça que a não categorização (o abjeto) represente. 
Mas nossa cultura criou uma forma específica de tratar com as pessoas que se 
encaixam na categoria de monstros: ao encará-las como o equivalente ao mal 
e ao caos, a única ação ou reação socialmente inteligível é a destruição ou o 
anulamento (literais ou simbólicos) dessas pessoas. O monstro não é apenas 
uma domesticação do abjeto, mas sua organização como uma categoria 
específica que legitima tanto a atração quanto a destruição ou punição do 
sujeito sobre qual recai essa mesma atração. (LEITE JUNIOR, 2012, p. 563).  

 

A transfiguração monstruosa produz a desumanização de um sujeito que não se adequa 

às expectativas normativas. Nesse sentido, Leite Junior (2012) nos indica que a classificação 

para o desvio e conduta anormais desloca o sujeito para a categoria do monstro, conforme 

esclarece no trecho a seguir: 
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Ao ser considerada parafílica, perversa, transtornada, psicótica ou possuidora 
de distúrbios e anomalias, a completa humanidade de travestis, transexuais e 
intersexuais já é questionada e posta em xeque, pois todas essas classificações 
já pressupõem um “desvio” de algo sadio e “normal” – o humano –, restando 
como meio habitável e inteligível para elas a categoria dos monstros. 
Inclusive, a própria patologização dos sexos/gêneros pode ser compreendida 
como uma forma “humanizada” de punição por algum tipo de transgressão 
criminosa. O que causa a agressiva reação com que as pessoas são tratadas 
não é o fato de elas se apresentarem, como “mulher de verdade”, “homem 
vestido de mulher” ou qualquer coisa do tipo, mas o fato de já serem 
compreendidas dentro de uma categoria (científica, religiosa ou jurídica) de 
desvio, de monstruosidade” que legitima e autoriza a violência contra elas. 
(LEITE JUNIOR, 2012, p. 566). 

 

Pesquisadores como Merhy (2012) utilizam a categoria do monstro “zumbi” para 

analisar os processos de estigmatização dos usuários de drogas como indivíduos anormais, 

como verificamos no trecho abaixo: 

 

Aceitei, para iniciar, um certo convite foucaultiano de pensar sobre os 
anormais, hoje, quando há um enorme esforço, por parte de setores 
conservadores, de conduzir a construção de um imaginário social que torne 
visível os usuários de drogas como zumbis, não humanos. Como vitimizados 
pela captura-dependência que as substâncias químicas ilícitas lhes 
provocariam, de tal maneira que eles deixaram de ser sujeitos desejantes para 
serem meros objetos inertes e irresponsáveis, quanto aos seus próprios atos. 
(MERHY, 2012, p. 9). 

 

Merhy (2012) alerta para um discurso que tenta construir uma ideia de sujeitos não 

desejantes, anormais, verdadeiros zumbis e menos humanos. Além disso, explicita interesse de 

investimento de práticas fascistas contra os coletivos de usuários de drogas que habitam as ruas 

da cidade. Exemplo clássico dessa prática recente seria a ação higienista da Cracolândia, que 

mencionei anteriormente. Essa perspectiva se soma ao trecho a seguir: 

 

Os coletivos formados pelos usuários de drogas, ocupantes de ruas e praças, 
em qualquer cidade, vêm se tornando um prato cheio para fascistas e para 
construção de um medo atávico pelo não controlado, levando de roldão 
qualquer tipo de movimento que se alia a uma aposta biopolítica de outro tipo, 
autogestionária de uma vida livre e não clonificada, impedindo de tal maneira 
esses possíveis exercícios de uma forma ampla e criativa. (MERHY, 2012, p. 
15). 

 

De fato, esses sujeitos identificados como anormais para os quais não há um 

reconhecimento enquanto sujeitos desejantes e muitas vezes como sujeito de direito. Essa 
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transformação dos usuários em criaturas monstruosas tem alimentado a ação de segregação 

dessas pessoas em comunidades terapêuticas, essa perspectiva se percebe no trecho a seguir: 

 

Por outro lado, as outras possibilidades de apostas, que afirmam que sem 
produção de mais desejo não há como agir nas formas de produção de vida 
desses grupos, não contam com grandes apoios. Inclusive por parte de 
governos progressistas, como é o brasileiro atual, a maior parte das apostas 
hoje de novos gastos parece apontar para a legitimação das Comunidades 
Terapêuticas, verdadeiros aparatos de concretização dos novos caminhos 
manicomiais de uma sociedade que mudou a figura do anormal, do da 
desrazão para o do desejo, do manicômio prisão para uma prisão Comunidade. 
(MERHY, 2012, p. 17). 

 

Petuco (2012) em suas investigações sobre como a mídia aborda o usuário de crack, 

revela os aspectos que associam a imagem do usuário a figuras monstruosas. Essas figuras 

comumente associadas aos zumbis, mortos-vivos, reverberam no imaginário social de modo a 

vê-los como seres perigosos e verdadeiras ameaças, conforme esclarece o autor no trecho a 

seguir: 

 

Nas campanhas de prevenção, usuários e usuárias de crack são apresentados 
como zumbis, mortos-vivos. Os zumbis, figuras patéticas que perseguem suas 
vítimas com passos lentos, guardam nítidas relações com o sujeito do discurso 
preventivo sobre o crack: despertam em nós sensações que articulam medo e 
nojo, raiva e piedade. São ao mesmo tempo vítimas e vilões. À semelhança 
daquilo que ocorre com as vítimas de vampiros em filmes de horror, os 
zumbis, ainda que não sejam culpados de sua condição, precisam ser 
eliminados, pois representam risco real à sociedade. (PETUCO, 2012, p. 22). 

 

Esses pesquisadores têm deixado assinalado como tem sido exaltado nesses discursos o 

apelo à desumanização do usuário de crack. Essa imposição de uma categoria de monstro tem 

um efeito reforçador na argumentação de medidas mais coercitivas e violadoras de direitos 

contra essa população. Esses usuários, quando não criminalizados, são capturados pela lógica 

higienista de internação em comunidades terapêuticas. Essa perspectiva percebe-se no trecho a 

seguir: 

 

No que concerne a esta segunda inquietação, a hipótese a ser confirmada dá 
conta de que estas discursividades, que posicionam usuários e usuárias de 
crack como monstros contemporâneos, concorrem para a constituição de 
políticas públicas higienistas, de reclusão e exclusão. Os exemplos mais 
eloquentes desta dimensão do “assassínio indireto”: a flexibilização das 
normas de regulamentação das Comunidades Terapêuticas, e a implementação 
de medidas de internação compulsória em massa. (PETUCO, 2012, p. 26). 
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Diante desse perfilhamento de monstros mencionado até agora fica claro como o 

pensamento vivo de Foucault permite novas configurações de leitura da realidade. Esse esboço 

é uma amostra da potencialidade de análise a partir da categoria do monstro no contexto 

brasileiro. 

Atualmente, muitos pesquisadores têm se apropriado dessas ferramentas históricas, mas 

ainda carecemos de um estudo arqueológico aprofundado da categoria do monstro no Brasil. 

Esses apontamentos reforçam a ideia de uma nova frente de investigação e pesquisa em torno 

da taxonomia do monstro no Brasil. 

O onanismo nesta pesquisa foi um tema essencial ao revelar a dimensão da sexualidade 

em sua genealogia, destacando os modos de intervenção nessa dimensão da sexualidade 

desenvolvidos pela Igreja Católica e pela medicina. Por isso, entender os processos ancestrais 

do exame nos ajuda compreender melhor o funcionamento desses dispositivos de controle em 

seus aspectos morais e repressivos. Podemos assim conhecer melhor esses dispositivos em seus 

desdobramentos que se atualizam na modernidade no campo da medicina, psicologia e das 

ciências da subjetividade. 

O corpo da bruxa foi foco de resistência do sistema de crenças pagãs à nova tecnologia 

cristã. O corpo que foi perseguido e exterminado pela ação misógina e de intolerância religiosa 

da Santa Inquisição. De fato, a perseguição das ditas bruxas era direcionada às mulheres pagãs. 

Esse corpo cederá lugar ao corpo da possuída no seio da Igreja. O novo corpo da possuída 

constitui-se ainda uma reação de resistência no seio da Igreja Católica à tecnologia cristã. No 

âmago da subjugação desses corpos permanece latente um campo de batalha onde ocorre uma 

reação de resistência de uma sexualidade reprimida diante dos postulados da moral cristã. Por 

ventura o mesmo domínio da sexualidade, que no corpo do onanista, é inicialmente capturado 

pelo exame confessional dos católicos e, mais tarde, pelo exame médico. 

No entanto, esses corpos que são palcos de embate de forças que os crivavam ao mesmo 

tempo dão a visibilidade necessária para compreendermos as relações entre as instâncias do 

poder religioso, familiar e médico nesse domínio. 

A campanha antimasturbação e o apelo à pedagogia médica dão o tom necessário à 

expansão da instância do poder médico sobre o campo das relações intrafamiliares. A família 

nuclear começa a se organizar em torno das práticas de controle do onanismo. Nessa genealogia 

nos foi possível revelar alguns dos elementos ancestrais formadores de um dos modelos 

familiares contemporâneos. 
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 Elucidar esses processos de formulação da família nuclear nos abre a possibilidade de 

desconstruir essa noção hegemônica e desmistificar esse modelo nuclear defendido por 

segmentos religiosos e pensar as inúmeras formulações possíveis deste conceito. 

Atualmente, no Brasil existe um projeto de lei (PL 6.583/2013) que cria o Estatuto da 

Família e no segundo artigo a define como a união entre um homem e uma mulher 

(BRASIL,2016). Esse projeto é reflexo de um sectarismo entre deputados e setores das igrejas 

evangélicas que defendem o modelo nuclear familiar como única, possível e legítima 

formulação para o conceito de família. 

Porém, a criação dessa lei colocará milhares de famílias homoafetivas ou que não se 

conformam a esse modelo na ordem de transgressividade à lei. Essa lei condicionará essas 

famílias não encaixadas nesse modelo ao terreno da transgressão à norma, podendo ser vistas 

como famílias anormais. Esse aspecto só aumentará o preconceito, a rejeição e a violência 

contra essas famílias no seio da sociedade. 

O tema do indivíduo incorrigível, o menos debatido neste trabalho pelos motivos já 

expostos no capítulo dedicado a essa figura, inegavelmente, é um tema que não pode ser 

negligenciado considerando as diversas instituições onde está posta essa necessidade de 

docilizar os corpos. Essas instituições continuam a proliferar em suas diversas formas, como 

quarteis, escolas, unidades de medidas socioeducativas de internação e prisões. 

Também se falou sobre o processo de medicalização nas escolas das crianças 

consideradas indóceis. Indiquei alguns pontos sobre a prescrição e uso abusivo da Ritalina pelas 

crianças. A escola tem sido um campo de forte oposição aos indivíduos considerados 

incorrigíveis, percebe-se um aumento da violência, situação acentuada pela dificuldade de 

diálogo, fracasso de métodos pedagógicos tradicionais, precarização das condições de trabalho 

e problemas sociais que afetam a comunidade escolar. 

Nesse contexto é que vemos surgir um processo recente de militarização das escolas 

civis. Essa experiência adotada incialmente em Goiás e Sergipe tem conseguido adesão de 

outros Estados a esse modelo. Nesse processo uma escola é assumida pela polícia militar na 

gestão administrativa e pedagógica. Os alunos são obrigados a usar uniformes, seguir a 

disciplina e cultivar os valores militares. Os defensores dessas escolas dizem que as mesmas 

reduzem a violência no ambiente escolar e aumentam o bom desempenho do aluno. No entanto, 

alguns críticos acreditam que esse modelo fere os princípios constitucionais e que o bom 

resultado tem mais a ver com as condições e recurso favoráveis que são disponibilizados nas 

escolas que adotaram esse modelo.  
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Esse é um fenômeno recente na instituição escolar que merece maior estudo. É certo 

que hoje, além de um processo de medicalização, vem se estabelecendo um processo de 

militarização. Na tentativa de controlar o incorrigível vemos se instaurar um modelo híbrido de 

escola-quartel. Nesse sentido, seria necessário estabelecer novas pesquisas no campo da 

educação sobre esse tema a fim de se avaliar o impacto desse modelo nas comunidades 

escolares. 

O tema “O Anormal” discutido no último capítulo é o produto síntese de todos esses 

elementos de corpo e alma que produzem o sujeito anormal. As três figuras (o monstro, o 

onanista, o indivíduo incorrigível) encontram assento na constituição do personagem anormal 

em Charles Jouy. 

A discussão sobre o anormal é muito ampla se pensarmos aos campos possíveis do 

conhecimento que se dedicam a essa investigação, principalmente as diferentes correntes do 

conhecimento da psicologia, medicina, sociologia e biologia. Embora ainda na maioria das 

vezes presas à dicotomia do binômio normal e patológico. 

 Porém, sem sombra de dúvida as correntes “psis”, ou seja, as ligadas às teorias da 

subjetividade é que fornecem mais elementos à crítica foucaultiana. Ao analisá-las criticamente 

é que percebemos os processos de subjetivação na produção dos sujeitos modernos.  

O estudo do anormal desenvolvido por Foucault não restringe outras possibilidades 

epistêmicas de investigação desse tema, porém lança luz sobre os mecanismos e processos 

históricos de normatização da modernidade. 

Esta pesquisa permitiu compreender a importância da radicalidade do pensamento 

filosófico de Foucault. A radicalidade que a princípio gera uma impressão desconcertante no 

leitor diante do desmonte de saberes constituídos dentro de determinados regimes de verdades. 

Impressão que mais tarde, se dilui dando lugar a uma nova perspectiva compreensiva a partir 

da análise crítica dos enunciados de verdades, verificados nas práticas discursivas e revela 

novos modos de investigação da realidade na contemporaneidade. 

E constantemente incidindo e visando a cravar seus jogos de forças sobre nossos corpos 

e almas, em complexos e múltiplos enredamentos históricos, perante os quais é possível 

resistirmos, refletirmos e, potencialmente, nos reinventarmos. 

Assim, visando a reinverter e transgredir estigmas e rótulos cristalizadores de nossas 

identidades, em outras palavras, refazendo o que o devir da História forja na produção de nós 

mesmos, a cada instante, no cintilar de nossos sentidos e percepções. 
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