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Nina Rodrigues e
A loucura epidemica de Canudos

Ana Maria Galdini Raimundo Oda

Sobre o autor e sua obra

Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906) - medico
maranhense que radicou-se na Bahia - tern seu nome
associado a constituicao de tres campos de saber, no
Brasil: a antropologia, a medicina legal e a psiquiatria.
Em seu breve tempo de vida escreveu e publicou
muito, e seus principals estudos visaram: registrar a
cultura dos africanos escravizados e de seus
descendentes no Brasil; definir as relacoes supostas
entre raca/aliena9ao mental, raca/crime e degenerafao/
crime; e teorizar sobre a psicologia coletiva, partindo
de casos brasileiros que chamou de "loucuras
epidemicas".

Partindo da premissa de que haveria "uma rea?ao
patologica diferente para os diversos tipos
antropologicos de que se compoe a populac.ao deste
pai's" (Nina Rodrigues, 1939, p. 193), ele se propos a
estudar essas diferen^as, de acordo corn os parametros
cientfficos da epoca. Um dos problemas apontados por
ele, para a adequada consecu9ao destes estudos, era
justamente a precariedade dos criterios definidores de
raca no Brasil, falha que pretendeu sanar em suas
pesquisas. Acreditava ainda que as tres



fundamentals (negros, mdios e brancos) "transmitem aos produtos de seus
cruzamentos caracteres patologicos diferenciais de valor" (idem, p. 203), sendo a
competente diferencia9§o das ra£as muito importante para a pratica medica, tanto
para as doenfas fisicas como para as mentals.

Observe-se que a definicao de Nina Rodrigues de transmissao hereditaria era
anterior aos conceitos da genetica classica que hoje permeiam nosso cotidiano1. Ele
trabalhava com as seguintes no?6es: as caracteristicas adquiridas seriam transmitidas
aos descendentes; o cruzamento de racas muito diferentes implicaria sempre
degeneracao ffsica e mental dos descendentes, e essa degeneracao poderia se acentuar
por influencias externas, do ambiente; o mestifos seriam produtos hfbridos tanto
fisicamente quanto em suas manifesta9oes intelectuais e culturais; entre os
degenerados, os instintos atavicos, primitivos, poderiam ressurgir de acordo com
as condi£5es ambientais.

Para melhor entender o autor em pauta e precise recordar que, no fim do seculo
XIX, o conceito de degenera9ao ou degenerescencia era corrente na medicina mental,
especialmente entre os autores franceses e italianos, referenciais teoricos de Nina
Rodrigues. Tal teoria foi sistematizada por Benedict Augustin Morel (1809-1873),
no Tratado das degenerescencias, de 1857, onde a degenerescencia se definia como
desvio de um tipo primitivo perfeito, desvio este transmissfvel hereditariamente. Mais
tarde, a partir de 1870, Valentin Magnan (1835-1916) retomou Morel, mas redefiniu
a ideia de degenerescencia a luz do evolucionismo, considerando-a um estado
patologico, em que o desequilfbrio ffsico e mental do individuo degenerado
interromperia o progresso natural da especie; certos tipos especificos de loucura
estariam associados a degenerescencia - todo degenerado seria um desequilibrado
mental, mas nem todo louco seria degenerado; tal degenerescencia poderia ser
herdada ou adquirida, manifestando-se em sinais, chamados estigmas, fisicos,
intelectuais e comportamentais (Ackerknecht, 1964; Bercherie, 1989; Serpa Jr.,
1998). A teoria da degenerescencia, na vertente sintetizada por Magnan, influenciou
muito os estudos medico-psiquiatricos de Nina Rodrigues; outra referenda sua, o
psiquiatra italiano Cesare Lombroso (1836-1909) partiu tambem de Magnan para
criar uma antropologia criminal, muito popular no fim do seculo XIX, que
relacionava degenera£ao e criminalidade (Ackerknecht, 1964), e cujas teorias Nina
Rodrigues procurou testar empiricamente no Brasil.

1. Em fins do seculo XIX, houve um notavel avango da citologia: em 1883, Auguste Weismann
distinguiu as celulas em duas linhagens, a somatica e a germinativa, unica responsavel pela trans-
missao hereditaria de caracteres - acabou aqui a crenga na transmissao das qualidades adquiri-
das; em 1900, as "leis de Mendel" foram redescobertas e postas em circulacao junto aos novos
conhecimentos da biologia - no im'cio do seculo XX, delimitou-se o campo da genetica classica
(Serpa Jr., 1998). Nina Rodrigues nao viveu para incorporar esses novos conceitos.
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Com relacao ao estudo do que chamava de "coletividades anormais" e "loucuras
epidemicas" brasileiras, Nina Rodrigues estabeleceu um debate com os fundadores
do campo - florescente na epoca - denominado psicologia coletiva ou psicologia
das multidoes, tais como, entre outros, Scipio Sighele e Gustave Le Bon. Sua principal
critica a estes autores era nao terem dado, a seu ver, o devido valor a influencia
que a loucura teria no funcionamento das multidoes; procurou demonstrar esta
influencia em seus estudos de casos nacionais, baseando-se sobretudo nos trabalhos
sobre a loucura a dois e o contagio mental de Lasegue e Falret e de Marandon de
Motyel, e sobre a natureza histerica das manifestacoes coletivas de loucura, segundo
Charcot e sua escola (Nina Rodrigues, 1939).

For fim, nao podemos deixar de fazer referenda, ainda que breve, aos estudos
antropologicos de Nina Rodrigues, que coletou minuciosamente o depoimento dos
ultimos africanos na Bahia para estudar a procedencia, as h'nguas, as religioes e os
costumes originais e os seus desdobramentos nas praticas religiosas e sociais de
seus descendentes brasileiros, como os terreiros de candomble, por exemplo (Nina
Rodrigues, 1932/1982 e 1900/1935).

Norteando a escolha de seus variados objetos de estudo (a cultura negra, o
alienado, o criminoso, as loucuras coletivas), evidencia-se uma tentativa de defini5ao
da identidade brasileira, preocupacao explicita nos textos de Nina Rodrigues e
correspondente, na area medica, a um movimento intelectual mais amplo, nas ultimas
decadas do seculo XIX e infcio do seculo XX. Seu espirito investigative era genuine
e o levava a dialogar constantemente com seus colegas brasileiros e com os mestres
europeus, em publica?oes nacionais e em periodicos franceses e italianos. Neste
sentido, pode-se dizer que Nina Rodrigues procurou fazer uma psiquiatria brasileira
que tivesse em conta um certo carater nacional, mesmo filiando-se a escolas
europeias.

Sobre o artigo

"A loucura epidemica de Canudos" foi publicado originalmente na Revista
Brasileira, em novembro de 1897 (ano III, tomo XII), aparecendo no ano seguinte
on frances, nos Annales Medico-Psychologiques de Paris (1898, maio-junho). Em
1939, Artur Ramos o republica, junto a outros cinco artigos esparsos de Nina
Rodrigues, no volume As coletividades anormais, de onde o transcrevemos agora.

O artigo foi escrito pouco antes do termino da batalha final de Canudos - como
Ue infere da nota acrescentada por Nina Rodrigues ao primeiro paragrafo - sendo,
portanto, do ponto de vista historiografico, um relato contemporaneo, quase
sroultaneo aos fatos ocorridos. Nao nos cabe aqui examinar se a versao dos fatos
iescrita pelo autor e exata em seus detalhes, nem se sua interpreta9§o do contexto
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social e politico em que se deu o fenomeno Canudos seria a mais apropriada2. O
certo e que Nina Rodrigues, em sua analise conjuntural, nos mostra a sua visao de
medico, membro da elite intelectual da epoca, defensor da republica e conhecedor
das grandes diferencas existentes entre o mundo rural dos sertoes nordestinos e
aquele das grandes capitals brasileiras, supostamente europeizadas.

Neste artigo, Nina Rodrigues articula as noc.6es, citadas acima, de ra?a,
degenerescencia, atavismo e suas relagoes com as loucuras individual e coletiva,
dentro de um contexto especffico que Ihes da cores proprias.

Inicia com a descri§ao da loucura de Antonio Maciel, classificando seu caso
como delfrio cronico de Magnan, o equivalente a psicose sistematica progressiva
de Gamier. Para o diagnostico do delfrio cronico, Nina Rodrigues utiliza a longa
evolu9ao do quadro mental, seguindo Magnan, que em suas Lemons Cliniques (1893)
descreve quatro fases: a fase inicial inespecffica, uma fase de incuba9ao, com
inquietafao, nervosismo, busca de explica§oes para os sofrimentos proprios em
causas externas, em que come^am as alucina9oes auditivas; a segunda fase, em que
o delfrio se coordena e se estrutura, as alucinafoes se intensificam, a personalidade
se altera e se dissocia, ha luta contra os sintomas persecutorios e disso decorre
debilita§ao ffsica; na terceira fase, a megalomanfaca, a desagregagao mental propicia
o aparecimento de ideias de grandeza, a seguir, o delfrio de persegui9&o se atenua, a
inteligencia enfraquece, preparando a quarta fase, a demencia, caracterizada pela
indiferen9a e confusao mental (Bercherie, 1989).

Tambem como Magnan, Nina Rodrigues considera que e a estrutura geral do
quadro que define o diagnostico, nao seus conteudos, variaveis com a educa9§o, o
meio social e a epoca em que vive o alienado (Bercherie, 1989). A loucura religiosa
de Antonio Conselheiro toma tal forma por ser ele mesti9o, filho do sertao e com a
religiosidade prdpria deste (medieval, diz Nina Rodrigues), e ele reage aos fatos
externos de grande repercussao, como o fim da monarquia, incorporando o atual
ao delfrio inicial, reformulando-o.

1. Entre os historiadores ha divergencies quanta aos fatos materials, por exemplo, quanta ao nu-
mero de seguidores de Conselheiro e de soldados das tropas do governo, nos sucessivos con-
frontos travados durante 1896-1897; sobre as condifoes de fortificac,ao da vila no confronto
final; sobre o numero total de mortos de ambos os lados etc. Menos ainda se estabelece um
sentido unico quanto a analise do significado politico das lutas que la se travaram; basta lembrar
que a historiografia oficial, da epoca e mesmo atual, chama o ocorrido de revolta ou guerra de
Canudos, enfatizando a desobediencia civil de rebelados monarquistas e a ameafa a republica
nascente; autores mais criticos o denominam massacre de Canudos, enfatizando o carater forte-
mente repressive dessa atua^ao do exercito brasileiro, um grande genocfdio; Antonio Conselhei-
ro ja foi descrito como louco, fanatico religiose e como revolucionario; o estilo de vida e a orga-
nizagao social dos habitantes do povoado de Belo Monte e alvo de controversies etc.
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Nina Rodrigues considerava, a princfpio, Conselheiro "realmente muito
suspeito de ser degenerado, na sua qualidade de mestico" (Nina Rodrigues, 1939,
p. 133); pouco depois do fim dos conflitos, examinou o seu cranio, observando
que se tratava de uma peca normal, sem sinais de degeneracao. Acresceu a isto os
dados que pode recolher da historia pessoal do alienado: este "descendia de uma
famflia cearense valente e belicosa (...)" e de onde proviriam "as tendencias, o tem-
peramento belicoso que a loucura pos em relevo em Antonio Conselheiro" (idem, p.
134). Concluiu, pois, nao se tratar de um degenerado, o que confirmaria o diagnos-
tico de delfrio cronico, que segundo Magnan acometeria os "predispostos simples",
individuos considerados normais ate a eclosao da doen?a mental (Serpa Jr., 1998).

A seguir, a teoria do contagio vesSnico na loucura a dois, de Lasegue e Falret
(1877), e transposta para a situacao brasileira, e coloca Antonio Conselheiro como
o elemento ativo, o incubo, e a massa que o seguia como o elemento passive, os
sucubos.

Para justificar o grau de influencia sugestiva alcancado neste caso de contagio,
o autor descreve, de um lado, uma organiza?ao social primitiva (muito aquem do
que considerava o apice do progresso, a civilizacao do homem branco europeu).
composta por individuos mes^os de negros, indios e brancos, os jagun9os, seres
hfbridos em que o carater barbaro da fracao selvagem de seus ascendentes (negros
e indios) se encontraria mal refreada, pronta para se manifestar violentamente. Em
outro artigo, de 1901, Nina Rodrigues admite que entre os seguidores de Conselheiro
nao haveria apenas individuos fanaticos, realmente alienados, mas tambem outros
apenas convencidos ou supersticiosos, outros bandidos e criminosos. Em cada tipo,
a influencia delirante repercutiria segundo o seu temperamento e as suas
predisposicoes (Nina Rodrigues, 1939).

De outro lado, ressalta, ha um momento historico conturbado, a passagem da
monarquia a republica, a conseqiiente separa9ao da igreja e Estado e uma crise
economica que deixariam inseguros e insatisfeitos os habitantes do sertao. Ve ele
neste contexto o terreno ideal para o desenvolvimento de uma epidemia de loucura,
combustfvel a que um louco poderia atear fogo.

Mas nao haveria de ser qualquer louco, e sim um louco profeta, mestifo como
a massa que o seguia. A mesti9agem traria a predisposi9ao a aliena9ao mental, a
sugestionabilidade e o desequilfbrio mental necessaries ao contagio vesanico e daria
(quase literalmente) a cor brasileira aos fenomenos que os estudiosos da psicologia
das multidoes tinham descrito na Europa.
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