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O objetivo desta pesquisa é reinterpretar a compreensão foucaultiana sobre a gênese da
loucura, das instituições psiquiátricas e da psiquiatria a partir da teoria social de Marx. Esta
pesquisa é motivada pela ausência de trabalhos que historiem os momentos que Foucault
denominou “A Grande Internação” (Século XVII) e “o Nascimento do Asilo” (Século XVIII)
desde a perspectiva do materialismo histórico-dialético. Não se trata de pesquisa histórica de
tipo documental, que implica acesso a fontes primárias e/ou secundárias, mas antes de uma
pesquisa de caráter histórico-filosófico que visa a submeter o material coligido por Foucault
em sua História da loucura ao crivo analítico do materialismo histórico-dialético. A
exposição dos resultados desta pesquisa organiza-se do seguinte modo: a) inicialmente,
submeteu-se a exame, alguns importantes elementos que caracterizam a concepção
foucaultiana da história, elemento sem o qual a leitura de sua obra seria parcializada; b) em
momento ulterior, apresenta-se a narrativa foucaultiana do período em tela; c) num terceiro
momento, o capítulo XXIV de O capital de Karl Marx (1867/2013) é utilizado como chave
heurística para situar num plano socioeconômico o conjunto das transformações arroladas por
Foucault (1972/ 2010) e não situadas na legalidade própria da emergente sociedade burguesa
que surgia; d) por fim, põe-se em tela uma análise marxista da chamada “questão social”,
forma aparente e transmutada da dinâmica da sociedade burguesa e seus efeitos sobre o
conjunto da classe trabalhadora. É neste plano, o da “questão social”, da forma fenomênica
através da qual a burguesia apresenta a pauperização e a consequente necessidade de controle
sobre a classe operária, em que transita a História da Loucura de Foucault.
A história é analisada por Foucault a partir da compreensão de qual racionalidade fora
predominante num dado período histórico. Compreende, assim, a história como uma mudança
da ratio, ou o que seja, um conjunto de ideias filosóficas, religiosas, morais e culturais cujo
autodesenvolvimento é o motor de transformação do mundo, da história. Um período
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histórico se abre quando uma racionalidade dominante se sobrepõe a outra que a antecedeu.
Um regime de verdade sobrepõe-se a outro – discurso contra discurso – e as relações
histórico-causais que explicam tal sobreposição não encontram lugar na narrativa
foucaultiana. Quando muito, descobre-se que, na base desta transformação, encontra-se o
poder, categoria não definida com precisão por Foucault e que não possui origem. Posição
filosófica similar pode ser encontrada no conceito de “Vontade de Poder”, de Nietzche, para
quem o poder é uma lei natural e que reside em todos e em cada um. Também em Hobbes
encontramos a formulação da lei da guerra de todos contra todos (bellum omnium contra
omnes), este o partido filosófico de Michel Foucault. Vejamos, pois, como tal filosofia da
história traduz-se na análise de um objeto particular.
O século XVII foi responsável pelo que Foucault chamou de “A grande internação”,
processo em que se instituem grandes locais de internamento (os hospitais gerais) para
aqueles que ameaçavam a nascente ordem burguesa; no hospital geral não havia distinção
entre velhos improdutivos, prostitutas, mendigos, bandidos e loucos. Sua função, portanto,
não era médica, mas, antes de tudo, moral. Os hospitais gerais tinham o poder de decidir,
julgar e também de executar sentenças, figurando como estrutura semi-jurídica. As relações
desta instituição com a manutenção do status quo era evidente. Seus métodos corretivos
transformar-se-iam, posteriormente, em métodos curativos, quando a tutela dos Hospitais
Gerais passasse à medicina mental (Foucault, 1972/ 2010).
No século XVIII, Foucault situa um segundo momento na história da loucura por ele
denominado de “nascimento do asilo”, em que a loucura será separada do conjunto da miséria
e, elevada a uma categoria especial de objeto da assistência, transformar-se-ia num problema
médico, em que pese seu tratamento ainda trouxesse as mesmas marcas do trato com a
loucura como um problema moral.
Entre aquele momento em que a loucura, embora percebida como alteridade, não era
objeto de repressão/tratamento nem era excluída do direito a enunciar verdades e aquele em
que a desrazão será excluída com o conjunto da miséria, será alvo da violência da razão e,
posteriormente, receberá um lugar para a sua tutela (o manicômio), Foucault (1972/2010)
identifica uma mudança de racionalidades (na ciência histórica este modo de narrar/interpretar
a história ficou conhecido como “história das mentalidades”, movimento animado por
representantes da Escola dos Annales). O que se encontra na raiz desta transformação da ratio
é algo que permanece obscuro na obra do filósofo francês.
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O sociólogo francês, Robert Castel (1991), dá um passo adiante em relação à análise
foucaultiana na análise da história da loucura em sua obra A ordem psiquiátrica – a idade de
ouro do alienismo, ao arrolar um conjunto de elementos documentais e históricos que
permitem situar a passagem de uma compreensão a outra sobre a loucura a partir da
consolidação dos Estados-nação (Estado burguês) e da reconfiguração do panorama da
Assistência na Europa como um resultado da emergência da “questão social”, o que não é
outra coisa que não o crescente pauperismo dos trabalhadores na dinâmica sociedade
capitalista. Castel situa o fenômeno da loucura – e o conjunto de ideias que a ela se dirige –
como parte da “questão social”, objeto de investigação que perseguiu por toda sua vida.
Porém, isso ainda não é tudo.
A “questão social”, para a investigação marxista, não é um fenômeno colateral ao
capitalismo, mas, antes, algo posto e reposto no curso do desenvolvimento deste modo de
produção. Pela primeira vez na história, com a transição do feudalismo ao capitalismo, a
pobreza crescia, contraditoriamente, em relação direta à capacidade do trabalho social de
produzir riquezas. Ao mesmo tempo, o avanço em termos de produtividade do trabalho no
capitalismo (meios de produção mais eficientes, avanços técnicos e científicos nos processos
de produção, mecanização do trabalho no campo) em relação aos modos de produção que o
antecederam demandava uma quantidade de força de trabalho menor que aquela força de
trabalho que fora dispensada do campo (Netto, 2001).
É próprio do pensamento conservador a naturalização (des-historicização) dos
fenômenos que analisa (Netto, 2001). Tomada não como inerente à ordem econômico-social
burguesa, a “questão social” será objeto de ação política com potencial mobilizador em torno
dela sem que os fundamentos da sociedade burguesa (notadamente, a propriedade privada dos
meios de produção e o trabalho assalariado) sejam ameaçados. Contra as manifestações da
“questão social”, erigem-se políticas públicas mais ou menos progressistas e capitaneadas
pelo Estado burguês. A “questão social” refere-se, assim, ao modo como a própria burguesia
nomeou o conjunto da miséria produzida pelo desenvolvimento do modo de produção
capitalista, aquele que gestou uma totalidade social à sua imagem e semelhança.
Marx (1867/2013) só pôde desvendar o que se encontrava sob a “questão social”
quando investigou e totalizou o processo de produção do capital. Se a “questão social” não é
uma excrescência ou um defeito (e que, portanto, poderia ser corrigido) do capitalismo, então
ela não pode encontrar seu fim neste modo de produzir e organizar a vida social.
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No capítulo XXIV de O capital de Marx, intitulado “A assim chamada acumulação
primitiva”, encontra-se o solo sócio-material que tornou a loucura objeto de internamento e a
medicina seu juiz, a saber: a expulsão dos camponeses do campo (motivada pela mecanização
do campo) e a incapacidade da indústria em absorver o contingente de miseráveis gestados
pelo seu próprio desenvolvimento. Com a mecanização do campo torna-se desnecessário um
imenso contingente de força de trabalho camponesa. Do mesmo modo, produzir no campo
passa a ter como necessidade a propriedade de dispendiosos meios de produção mecanizados.
Os camponeses estavam assim, livres dos meios de produção; de outro lado, estavam livres de
relações de servidão e livres, portanto, para venderem sua força de trabalho. O processo de
expropriação dos camponeses abre a possibilidade da concentração de grandes massas de
capital em mãos de poucos (Marx, 1867/ 2013).
Como decorrência deste processo, os camponeses tornam-se livres de suas
propriedades e, como consequência, oferecem a sua força de trabalho para a burguesia que
expropriou suas terras comunais. É o próprio movimento do capital – que precisa de
trabalhadores livres (livres em duplo sentido: livres de toda propriedade e livres para vender
sua força de trabalho) – que gesta a questão social (da qual a loucura é parte) e que a ela
oferece uma resposta. Os camponeses expulsos do campo migraram para as cidades, mas a
capacidade da indústria em absorver este contingente de miseráveis era menor que a sua
capacidade de expropriá-los. Estes trabalhadores não incorporados pela indústria
converteram-se em mendigos, assaltantes, vagabundos, loucos e prostitutas. Não que a
burguesia gostasse de conviver com essa dura realidade à sua porta, mas, a existência desta
franja da classe trabalhadora tornada miserável (que Marx chamara de superpopulação
relativa) era extremamente funcional ao capital, uma vez que representava, de um lado, força
de trabalho disponível e, de outro, forçava sempre para baixo o salário e dificultava o poder
de negociação daqueles que estavam empregados. Isso está na base da mudança de ratio, que
fora bem identificada e documentada por Foucault. O período que Foucault denomina de “A
grande internação” é precisamente a resposta dada pela burguesia e seu Estado (ou mesmo
quando esta partilhava o poder com a aristocracia) à superpopulação relativa.
Na análise foucaultiana não está em jogo a compreensão da sucessão dos modos de
produção. Isto não se deve ao fato de que a Foucault falte método ou a que seja esta uma
determinação para a qual o autor não se atentou. Isto se deve ao fato de que seu pensamento
encontra-se no campo do pensamento conservador, para o qual pôr a desnudo as relações
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sócio-metabólicas do capital que deram origem à psiquiatria, às instituições psiquiátricas e à
loucura como objeto da medicina significaria reconhecer a necessidade histórica de superação
do capitalismo. E uma vez que o pensamento conservador nega a dialética na análise da vida
social, Foucault identifica a modernidade e a razão (que ele trata indistintamente) por esta
gestada, com a repressão, o controle e as formas de exercício do poder, subtraindo desta sua
positividade.
Uma análise que despreza o papel desempenhado pela dinâmica de produção e
reprodução social do capitalismo na história da loucura pode resultar em duas posições
igualmente irracionalistas (em que pese suas diferenças essenciais): a) a naturalização da
loucura como um fato orgânico-médico, como o fizera a medicina ou b) a naturalização de
sua história, como o fizera Foucault.
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