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Pinel - a mania, o tratamento moral
e os imcios da psiquiatria

contemporanea

Mario Eduardo Costa Pereira

O famoso quadro "Pinel libertando das correntes os alienados de
Bicetre", realizado por Charles Muller, retrata de forma epica um dos
marcos fundadores da psiquiatria contemporanea: a mudanfa de atitude
etica e clfnica da medicina em relafao aos indivfduos cujo comportamento
desvia de forma acentuada dos padroes de conduta socialmente aceitos.
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O episodic ali retratado provavelmente jamais ocorreu enquanto fato historico
concrete. Gladys Swain, em seu livro Le sujet de lafolie (1997), analisa aquilo
que considera "o mito pineliano" para se referir a lenda do famoso gesto liberador
de Pinel. A autora demonstra, baseada em ampla pesquisa historica, que se trata
af da construcao imaginaria - peca por pe9a - de um passado heroico e idealizado.
a service de herdeiros e de eventuais beneficiarios do privilegio de serem proximo
de um homem celebre.

Sabe-se hoje, por exemplo, e por relate do proprio Pinel, que este nao estev
presente, nem atribuiu significacao especial aos esfor5os de seu ajudante, Pussin.
por criar em Bicetre uma tecnica hospitalar e de manejo da rela§ao com os
pacientes que permitisse libertar os doentes de suas correntes, atitude que viria
a constituir a base do "tratamento moral".

Mesmo assim, o ato de Pinel - ainda que nao tenha ocorrido como
acontecimento concrete - constitui um marco decisive do processo sempre
questionavel e criticavel - como lembra Postel (1998, p. 13) - de introducao da
loucura no campo medico e de constituir uma postura mais humana de rela?ao
com os loucos. Em seu Traite Medico-Philosophique sur I'Alienation Mentale
(1801), Pinel afirma que: "Os alienados, longe de serem culpados a quern se deve
punir, sao doentes cujo doloroso estado merece toda a considera9ao devida a
humanidade que sofre e para quem se deve buscar pelos meios mais simple>
restabelecer a razao desviada".

O tratamento moral fundava-se, pois, na crenfa de que seria possfvel
introduzir mudancas significativas no comportamento dos doentes por meio de
atitudes humanas, mas firmes, da equipe tecnica para com aqueles. Termos como
"repressao", "intimidafao", "docura" e "filantropia" passam a ser encontrados
amiude no vocabulario tecnico cotidiano e, em particular, nos proprios textos de
Pinel.

A inovacao pineliana, contudo, nao residia na preocupa£ao humanitaria e
f i lantropica no tratamento dos pacientes. Tal tendencia ja era nitidamente
observavel, mesmo antes de Pinel, no contexto europeu, sobretudo com as
experiencias inglesas, como as de William Tuke, em York, e Haslan, no Hospital
de Bethleen, em Londres. O que surge de efetivamente novo sob a influencia do
grande alienista frances e a associacao dessa postura tolerante e humanista, bem
ao gosto do espfrito do tempo da Revolufao Francesa, com o esforco de estudar
racional e metodicamente o fenomeno da aliena9ao.

Fortemente influenciado pelo pensamento filosofico de Condillac e pelos
avangos das grandes ciencias de sua epoca, como a botanica e a zoologia, Pinel
desenvolve um metodo clfnico sistematico para o estudo da aliena9ao mental.
Seu fundamento era a observa^ao demorada dos pacientes. O empirismo e o
sensualismo estavam, pois, a base de abordagem. Em seguida, tratava-se, como
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afirma Pessotti (1994, p. 146), "de ordenar a massa caotica de sintomas que se
apresentam ao clinico". Tal tarefa classificatoria era o inicio da implanta9ao de
urn processo racional de aproximafao do fenomeno estudado, mas nao implicava
na suposicao de que as entidades isoladas correspondiam a doencas biologicas
expressas no campo mental. Ao contrario, para Pinel "a loucura e uma doen§a
essencialmente mental" (ibid., p. 156) e suas bases organicas sao concebidas
em uma relacao dinarnica com o arcabou?o anfmico individual.

Correlativamente, como propoe Marcel Gauchet (1997), Hegel seria o
primeiro pensador de envergadura a mostrar que a obra de Pinel implica a
concep9ao de que "a loucura nao e perda abstrata da razao, mas contradifao no
seio da razao sempre presente". Dessa forma, o alienado nao estaria integralmente
afastado do comercio afetivo e simbolico com os demais humanos, persistindo
sempre uma margem de contato com o outro. O tratamento moral proposto por
Pinel - posi9ao francamente otimista e positiva que marca os infcios da psiquiatria
contemporanea - supoe justamente essa possibilidade de interacao efetiva com
o louco.

A loucura nao se reduzia, pois, aos olhos de Pinel, a um mergulho sem
esperan9a no universe da desrazao. Era precise concebe-la como expressao das
paixoes do sujeito e de seus excesses emocionais. Isai'as Pessotti lembra que ja
no prefacio da segunda edicao de Traite Medico-Philosophique sur I'Alienation
Mentale (publicada em 1809), "apds mencionar a retirada dos grilhoes e correntes
que prendiam os pacientes em Bicetre, Pinel escreve: 'Nao se poderia
compreender o conceito mesmo de alienacao se nao se enfoca a causa que mais
freqiientemente a provoca, quero dizer, as paixoes violentas ou exasperadas pelas
contradicoes'" (Pessotti, 1994, p. 145).

Jacques Postel, La genese de la psychiatric (1998), fortemente influenciado
pela leitura de G. Swain, propoe um contraponto a leitura foucaultiana - a seu
ver hegemonica e excessivamente implantada nos espfritos de nosso tempo -
desse momento da historia da loucura que tern em Pinel seu personagem
emblematico. Para ele, a versao sustentada por Foucault enfatiza unilateralmente
as dimensoes de exercfcio de poder e de logica da exclusao e de fazer calar na
apropriacao medica do campo da loucura. A institui9ao asilar e a interna9ao
hospitalar const i tuir iam a expressao mesma desse exercfcio da violencia,
historicamente legitimado pelo Estado e, posteriormente, pela medicina oficial.
Postel, por sua vez. propoe que tal l e i t u r a escamoteia a dimensao de
reconhecimento da subjetividade e da irredutibilidade do paciente a seus sintomas,
ja presentes no proprio marco de funda9ao da psiquiatria. Se e verdade que o
hospital serviu para legitimar socialmente praticas violentas de exclusao, nao e
menos verdadeiro que, sob a perspectiva de Pinel, ele estava a servi9O do
dispositive de cura, o qual nao seria concebfvel apenas no plane individual: o
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tratamento moral era fundamentalmente uma pratica hospitalar grupal e mesmo
comunitaria.

O presente numero da Revista Latinoamericana de Psicopatologia
Fundamental traz a tradufao de alguns trechos selecionados da segunda edicao
do Traite.

0 primeiro trecho .oonstitui uma amostra da abordagem clfnico-descritiva
de Pinel, tomando por :referencia a "mania" - uma das formas classicas da
alienage mental, ao lado da melancolia, da demencia e da idiotia. Pode-se, ali,
ter uma amostra da fiaeza clfnica de suas observafSes, bem como uma visao
geral de suas concepgoes sobre essa entidade. Diferentemente das acep<j5es
contemporaneas, o termo "mania" referia-se, no contexto do Traite, a uma ampla
gama de manifestac5es clfnicas que inclui um delfrio generalizado, afetando
diferentes "funcoes do entendimento" (Bercherie. 1991, p.25) e "acompanhado
de uma viva excita?ao".

No extrato final, (Bncontramos preciosas informafoes sobre as concepgoes
e sobre a pratica de Pinel com o tratamento moral, ficando evidenciadas sua
crenca nas capacidades .mutativas de certas intervencoes sobre o paciente, seu
rigor com o respeito a dignidade e humanidade do outro, e suas concep$5es sobre
o uso clfnico-terapeutico da humanidade, do relacionamento caloroso e da enfase
na responsabilizagao do aujeito por seus atos e suas conseqiiencias em seu contato
com os outros.
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